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Zmluva

o výpožičke nebytových priestorov
uzavretá podl'a $ 659 a následne občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov
Zmluvné stľany :

Požičiavatel': Mesto TURZOVKA
v zastúpení : JUDľ. Ľubĺlmĺľ GOLIS, pľimátoľ mesta
Sĺĺllo : StľeĺI 178
023 54 Ttlľzovka
lČo : oo: lł:: l
DIČ : 220553315
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s' Čaclca
C. ťrčtu :SK505600000000020 46|7 OO2

KaSS Tuľzovka
V zastúpení: Daľina BAJÁKovÁ, ľiaĺlitel'ka
Sídlo : Stľecl l79
023 54 Tuľzovka
lČo : oo 145254
DIČ : 2020550389
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s' Čadca
C. ťlčtu :SK835600-0000OO17 4682900 l

Vypožičiavatel' : Mesto TURZOVKA
r'zastú;rení : .IUDľ. Ľulromĺľ GOLIS, pľinrátoľ mestźr
Síĺllo : Jašíkova l78
023 54 Turzovka
lČo : oo: lą:: l

DIČ : 2205533 l5
Banl<ové spojenie : PRIMA BANKA a.s. Čadca
C' účttl : SK505600000000020 4617 OO2
( cl'alej len vy1loŽičiavatel')

I.
Všeobecné ustanovenia

- Spľavca

Mesto Ttlľzovka je vlastllíkoll llelrIrltteI'nosti: k.ŕl. Turzovka, č. súp' l79 Stľecl vTltľzovke,lĺtoľé boli zveľellé clo spľávy spľávcovi KaSS TLlľzovl<a, ktoľá pocll'a A 6 ocls'4 zákona č.l38/I991 Zb' o lna.jetl<u obcí v znení neskoľších pľedpisov vykonáva právIle Úkon1, pľi spľávemajetlĺLl Mesta Tuľzovka
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Pľeĺlmet 
"t;", zmluvy

Požičiavatel' clňom podpísania tejto zmluvy bezoclplatne vypoŽičiava vypoŽičiavatel,ovinebýor'ý pI'iestoľ : vestibul KaSś Tuľzovka za účelonl zľiaáônia okrsku j. i;'.; čilrnost,okľsl<ove.i volebnej l<olnisií pľe Vol'by clo orgánov samospľávy obcí v ľoku 2018.

III.
ľ)oba poskytovaniil

l' Pľedmet 
-zlllltlvy Sa posl<1łtljellaclobuLlľčitúatocleň l0'll.20l8od6,00hoclclo0l'00hocl

llaslec|ujĹlceho clňa (tj. l9'00 hocl. )



ry.
Výška a splatnost' nákladov

Vypožičiavatel' sa zaväzuje ulrľadit' prevádzkové náklady (dodávka eneľgií, vodného
a stočného) spojené s užívaním pľedmetu zmluvy vo výške 100,-EUR (sto euľ)
bezlrotovostrrýnl prevodoln na účet požičiavatel'a , uvedený v záhlaví tejto zmluvy rlazttklade
vystavenej faktúry so splatnosťou l5 dní odo clňa doľučenia faktťlľy vypožičiavatel'ovi.

V.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

l. Požičiavatel' je povinný odovzdat' predmet znrluvy vypoŽičiavatel'ovi uŽívania v scllopnoln
stave.

2. Vypožičiavatel'je povilll'łý użívať pľedmet zmluvy tak, aby nedoclrádzalo ku škodáln.
3. Vypožičiavatel' pľebeľá na seba všetky povinnosti vyplývajťlce zo všeobecne platných

pľeclpisov a svojich inteľných pľedpisov , pľeclpĺsov o oclrrane zdravia pľi pľáci , bezpečnôsti
pľi pľáci 

' oclrľany majetktl a poŽiaľnej ochľany. AkákoI'vek škoda, ktoľä vzniklle na pľeclnlete
znrluvy a bude spôsobená vypoŽičiavatel'ovi alebo osobami, ktoré majĺi vzt'al"l
k vypožičiavatel'ovi , bude vypožičiavatel'oln oclstľánená. V opačnonl pľípacle Sa
vypožičiavatel' zaväztlje uhľadit'vzniknutĹl škodu, následky a náklady na odstľárte,.,i" sko,ly
v plnej výške požičiavatel'ovi bezodkladne povýzve požičiavatel'a.

4. VypožičiavaÍęl' sa zaväzuje za svojej pľítollnosti umoŽnit' požičiavatelbvi vstLlp do pľedmetu
znrluvy za účelom preveľenia dodľžiavania zmluvných podmienok

5. Pľenajínlatel' sa zaväzuje poskytnúť okľenl nebytových priestoľov aj vybavenie miestnosti
potľebnýln nábytkoln- dostatočné mnoŽstvo stoličiek a stolov pľe činnosŕ okľskovej volebne.j
koniisie pľe vol'by do orgánov sanospľávy obcí l 0.l l .20l 8 .

vI.
Doba výpožičky

Doba posl<ytnutia pľedmetu zmluvy sa končí
- uplyllutínr cloby poskytovania

VII.
Záverečné ustanovenia

Táto zĺnluva je vypľacovaná a podpísaná v tľoclr rovnopisoch , clva rovnopisy obdľŽí
vypožičiavatel' a jeden rovnopis obdľží poŽičiavatel,.
Pľáva a povillnosti totlto znluvou lleupľavené sa riadia pľíslušnými ustanovenialni zákona č.
40l1964 Zb. občiarlsky zákonník v znení neskoľšíclr pľeäpisov.
ZInluvné stľany vyhlasujú ,Že zlnluvu uzavľeli sloboáne,'váźrle a bez omylll , nebola tlzavľeÍá
v tiesni za rtápadrle nevýhodných poclmienok, zmluvu si pľečítali , jej obsáhu poľoztllneIi a na
znak sĹlh lastl .jtl poclpisu i rll.

V Ttlľzovke dňa 24.09 MISTO IURZOVM

Za vypoźičiava &
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4 023 54
Mesto Tuľzovka

Za požičiavatel'a:
KaSS Turzovka iiuítłl|ilij ii ,;1]íri ],,łnlkr sĺllcjsk,ł

.IUDľ Ľu íľ GoIis, pľimátor Daľina itel'ka

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


