
Zmluva
o výpožičke nebytových pľiestorov

uzavľetá podl'a $ 659 a následne občianskęho zá|<onníka
v znęní neskoľších predpisov

Zmluvné strany :

Požičiavatel': Mesto TURZOVKA
v zastúpení : JUDľ. Ľubomír GoLIs, primátoľ mesta
Síĺllo : Stľeĺl 178
0Ż3 54 Tttľzovka
lČo : ool lł:; l
DlČ : 2205533l5
Banlĺové spo.ienie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
Č. Ĺlčttl : SK50560000000002046170O2 -zľiad'ovatel'
Mateľská škola Stľeĺl 431, Tuľzovka
V zastúpení: Máľia GIERTLOVÁ, ľiaĺlitel'ka MŠ
Sícllo : Stľecl 463
023 54 Ttlľzovl<a
lČo: ýalząąt
DIČ:2021671333
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
Č' ťlčtu:SK6356000000007746233O05 - spľávca
Mesto TURZOVKA
v zastúpení : JUDľ. Ľubomíľ GoLIs, pľimátoľ mesta
Sĺcllo : Streĺl 178
023 54 Ttlľzovka
lČo : oo: lł:: t
DIČ : 2205533l5
Banl<ové spojellie : PRIMA BANKA a.s' Čadca
Č' ĺetu : SK505600000000020 4617002
( cl'alej len vypožičiavatel')

Vypožičiavate|' :

I.
Všeobecné ustanovenia

l . Mesto Tuľzovka je zľiacl'ovatel'oln Mateľskej školy, Stľed 43 l ' Ttlľzovka lČo : zlanąąl
2. Mesto Tuľzovlĺa je i,Iastníkonl nehltutel'llosti: k.ú. Ttlľzovka' č. súp' 43l, ktoľé boli zveľené clo

spľávy spľávcovi Mateľsl<á škola, Stľed 431,Tuľzovka, ktoľá pocll'a $ 6 ocls'4 zákorla č. l38/l99l
Zb. o najetku obcí v znelrí neskoľších pľecĺpisov vykonáva pľávne úkony pľi spľáve nla.ietktl
Mesta Tuľzovka

II.
Preĺlntet a účelzmluvy

Požičiavatel'clňoll poclpísania tejto zlnluvy bezodplatne vypoŽičiava vypoŽičiavatel'ovi
nebytový pľiestoľ : 2. Trieĺly na pľízemí v buĺlove Materskej školy Stľeĺl 431, Tuľzovka za
účelonl zľiaclenia ol<ľsktl č. 2 Stred a okľsku č' 6 Hlinené , pľe čilrnost' okľsl<ove.j volebnej
konlisie pre Vol'by ĺlo orgánov samosprávy obcí v ľoku 2018.

III.
Doba poskytovania

l. PľeclnletznlltlvysaposkytujenaclolrttLlľčitúatocleli l0.ll.20l8 od6'00hoclclo0l,00hocl
IlasleclLljťlceho clňa t.i' (l9,00 hocl. )



1' PoŽičiavatel' je povinný odovzdať pľeclmet zmluvy vypožič,iavatelbvi rlžívarliav sclropnoln
stave.

? *VypoŽičiavateI' 
je povinný užívat'pľedmet zmluvy tak, aby necloclrádzalo ku škoclám.3. PoŽičiavatel'prebeľá na seba všetky povinnosti vypl1ivajĺce zo všeobecIle platných pľedpisov

a wojich inteľných pľedpisov , pľeclpisov o ochľane zclravia pri pľáci , bezpeenosti pri pláci 
'ochrany lnajetku a poŽiaľnej ochrany. Akákol'vek škoda, ktoiá vznikIle na'prednlete zlnluvy a bude

spôsobená vypoŽičiavatel'ovi alebo osobami, ktoľé majú vzťah k vypoŽičiavateI'ovi , bucle
vypožičiavatel'ol-lr oclstľállená. V opačnonr pľípade sa vypoŽičiavaiel'zavazuje uhľadit'vzniknutú
škodu, následlĺy a náklady na odstľánellie škody v plnej_výške poŽičiavatel'o,Ji bezodklaclne po
výzve požičíavatel'a.

4' VypoŽičiavatel' sa zaväzuje za svojej pľítoĺnnosti umožnit'poŽičiavatel'ovi vsttlp clo pľeclmetu
zmluvy za Ĺlčelonr pľeveľenia doclľžiavania znrIuvných poclinienok5' Pľenajínlatel'sazaväzuje poskytnĺlt'okľel-ll nebytových pľiestoľov aj vybavenie miestnosti
potľebným nábytkoln- clostatočllé mnoŽstvo stoličiel< a stolov pľe činnost'2 okľskor,ých
volebných konlisií pľe Vol'by ĺlo orgánov samospľávy obcí v ľoku 20I8.

IV.
Výška a splatnost' náklaĺlov

YypoŽič'iavatel' sa zaväzuje ulrľadit' plevádzkové náklady (dodávka eneľgií' vodného a stočného)
spojené s užívaltínr pľeclmetu zmluvy vo výške 140,-EÚR (stošĘľidsat' euľ) bezlrotovostnýln
pľevoclom na ťlčet požičiavatel'a 

' uvedelrý v-zálllaví tejto zmlLivy rlázáklade vyśtavenej faktÚlľyso
splatnosťou l5 clní oclo dňa doľučenia fakiúľy vypožičiavatel'ovi.

v.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

vI.
Doba výpožičky

Doba pos|ĺýnLltia pľeclnletu znrluvy sa končí
- uplyltutíln doby posl<ytovania

VII.
Zánerečné ustanovenia

Táto zlnluva je vypľacovaná a podpísaná v troch ľovnopisoch , dva ľovtlopisy obdľžívypožičiavatel' a jeclen ľovltopis obdľží požičiavatel,. '
Pľáva a povinnosti touto znrluvotl lleupľavené sa ľiaclia pľíslušnými ustanovenianli zákona č.
40l1964 Zb' občiansky zákonník v znéní nesl<oľšíclr pľeäpisov.
Zmluvné Stľany vyhlasujĹl 

' že zIllltlvtl llzavľeli sloboäne,'váŹl'le a bez omylu , nebola uzavl.etávtiesnizallápadnenevýhodnýchpoclmienok,zlrlluvLlsi prečítali ,jejobsáhu'poľozrlnleli ana
znak sĹlhlasu .iLl poclpisujĹl.

V Tuľzovke dřta 24.09.2

Za vypožičiavateloa
/vlťsl0 TURZOVKA

1

Mesto Tuľzovka
Za poźičiavatel'a:
Mateľská škola Turzovka

MATERSKÁ Šxorł
l'tlľzĺlvka-Stľed 431

2

J

023 54

JUDľ. Ľub Golis, pľimátoľ mesta Máľia Gieftl
4ry

' 7.'....... {.,.......
ová, ľiaclitel'ka

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


