
Zmluva
o výpožičke nebytových priestoľov

uzavretá podľa $ 659 a následne občianskeho zákonníka
v znení neskoľších pľedpisov

Zmluvné stľany :
Požičiavatel': Mesto TURZOVKA

v zastúpení : JUDr. Ľubomír GoLIs' pľĺmátor mesta
Sídlo : Stľed 178
023 54 Tuľzovka
IČo : 00314331
DIČ :2205533|5
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
Č. ĺotu : SK50560000000002046I7002 -zľiaďovateľ
Spojená škola Juľaj ĺ Turza
oľganizačn á z|ožka : Materská škola Stľed 43 1, Tuľzovka
V zastúpení: Mgľ. Rastislav Bakajsao ľiaditel' SŠ
Sídlo : Stľed 305
0z3 54 Tuľzovka
lČo : szsooszo
DIČ :2|2l,148403
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s',Čadca
Č, Úlčtu : SK63 5600 0000 0077 4623 3005 - spľávca

Vypožičiavatelo : Mesto TURZOVKA
v zastúpení : JUDľ. Ľubomíľ GoLIs' pľimátor mesta
Sídlo : Stľed 178
023 54 Tuľzovka
IČo:003l433l
D|Č:220553315
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a's. Čadca
Č. ĺetu : SK50 5600 0000 00020461 7002
( d'alej len vypožičiavatel)

I.
Všeobecné ustanovenia

l. Mesto Tuľzovka je zľiad'ovateľom Spojenej školy Juľaja Tuľza, organizačnej zloŽky:
Mateľskej školy Stľed 43 1, Tuľzovka

2. Mesto Tuľzovka je vlastlríkom nehnutel'nosti: k'ú. Tuľzovka, č. súp.431, ktoľé boli zverené
do spľávy spľávcovi Spojená škola Juľaja Turza , organizačná zložka : Mateľská škola, Stľed
43l,Tuľzovka , ktorá podl'a $ 6 ods.4 zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vznení
rreskoľších pľedpisov vykorráva pľávne úkony pľi spľáve majetku Mesta Turzovka

u.
Pľedmet a účel zmluvy

Požičiavatel'dňorn podpísania tejto zmIuvy bezodplatne vypožičiava vypožičiavateľovr
nebytový pľiestoľ : Tľi tľiedy na pľízemí v budove Spojenej školy Juľaja Turza,
Organizačnej zložky : Mateľskej školy Stľed 431, Turzovka za účelom zriadenia okrsku č'
2 Stľed , okľsku č. 6 Hlinerré a okľsku č. 8 Závodie pre činnosť okrskových volebných
komisií pľe Vol'lry do oľgánov samospľávy obcí a Volieb do orgánov samospľávnych krajov
v roku 2022.



1

III.
Doba poskytovania

1' Pľedmet zmluvy sa poskytuje na dobu uľčitú a to deň 29'10.2022 od 6,00 lrod do 02,00 hod
nasledujúceho dňatj. (20,00 hod. )

rv.
Výška a splatnosto nákladov

VypoŽičiavatel' sa zaväzuje uhradiť pľevádzkové náklady (dodávka eneľgií, vodrrélro a stočného)
a služby spojené s užívaním pľedmetu zmluvy vo výške 250'-Et]R ( ĺIvestopät'desiat eur)
bezhotovostným prevodom na účet požičiavatel'a , uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe
vystavenej faktúry so splatnosťou 15 dní odo dňa doručenia faktťlry vypožičiavatel'ovi.

v.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavatel' je povinný odovzdať predmet zmluvy vypožičiavatel'ovi tlžívania v sclropnom
stave.

2' Vypožičiavatel' je povinný uŽívať pľedmet znluvy tak, aby nodoclrádzalo ku škodám.
3. Požičiavatel' prebeľá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných pľedpisov

a svojich inteľných predpisov, pľedpisov o oclrľane zdľaviapľi pľáci, bezpečnosti pľi pľáci,
ochrany majetku a poŽiaľnej ochľany. Akákol'vek škoda, ktoľá vznikne na pľedmete zmluvy a bude
spôsobená vypožičiavatelbvi alebo osobami, ktoré rnajú vzťahkvypožičiavatel'ovi 

' bude
vypožičiavatel'om odstľánená. V opačnom prípade sa vypožičiavateI' zavázuje uhľadiť vzniknutú
škodu, následky a náklady na odstľánenie škody v plnej výške požičiavatelbvi bezodkladne po
výzve poŽléiavateľa'

4' Vypožičiavateľ sa zaväzuje za svojej pľítomnosti urnožniť požičiavatel'ovi vstttp do pľedmetu
zmluvy za účelom pľeveľenia dodľžiavania zmluvných podmienok.

5. Prenajímatel'sazaväzuje poskytnúť okrem nebýových priestoľov aj vybavenie miestnosti
potľebným nábýkom- dostatočné množstvo stoličiek a stolov pľe činnosť 3 okrskových
volebných komisií pľe Vol'by do oľgánov samospľávy obcí a Volieb do oľgánov
samospľávnych kľajov v roku 2022.

vr.
Doba výpožičky

Doba poskytnutia predmetu zmluvy sa končí
- uplynutím doby poskytovania

vil.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vypľacovaná a podpísaná v štyroch ľovnopisoclr , dva ľovnopisy obdľží
vypožičiavatel' a dva ľovnopisy obdľží požičiavatel'.

2. Práva apovinnosti touto znrluvoll neupľavené sa ľiadia pľíslušnými ustanoveniarrri zákona č.
40l1964 Zb. obéiansky zákonník v zrení neskoľších pľedpisov.



3. Zm|uvné Stľany vyhlasujú , Že zmluvu uzavľeli slobodne, vážne a bez omylu 
' nebola uzavtetá

v tiesni za näpadne nevýhodnýclr podrnienok , zmluvu si pľečítali , jej obsahu poľozumeli a na
znak sťlhlasu ju podpisujú.

V Tuľzovke dňa 06. l0' 2022

$PoJEN/ĺšKouJI,RAJAZa pozlcttYaľ58B TuRä{
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JUDľ Golis, primátor mesta

Turzovka
lčo: szgoeszo

.7-

Mgr. Rastislav Bakajsa,

7.
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