
Zmluva
o výpožičke nebytových priestoľov

uzavrętá podl'a ö 659 a náslecĺne občianskelro zákonníka
v znęní neskoľších predpisov

Zmluvné stran1' :

Požičiavate|': Mesto TURZOVKA
v zastúpení : JUDľ. Ľubomíľ GOLIS, pľimátoľ mesta
Síĺllo : Stľeĺl 178
023 54 Ttlľzovlĺa
lČo ; oo; lą:: l

DIČ:2205533l5
BaIll<ové spojenie : PRIMA BANI(A a's' Čaclca
Č' ťrčttl : 5I(5056000000000204617002 -zľiad'ovatel,
Mestský poĺlnilĺ služieb Turzovka Pľeĺlmieľ 22
V zastíl;lení: Ruĺlolf ŠoľlcH, riaĺlitel'
Sícllo : Preclmieľ 22
023 54 Tttľzovlĺa
lĆ'o : :o 139297
DlČ : 2020134479
Balll<ové spo.ienie : VÚB a.s' Tuľzovka
Č. ĺetu : SK98 0200 0000 OOl22752]557 - splrilvcaVypožičiavatel': Mesto TURZOVKÁ
v zastripení : .IUDľ. Ľubonlĺľ GOLIS, pľimátoľ nlesta
Síĺllo : Stľeĺl t78
023 54 Ttlľzovlĺa
IČcl ; oo: lą:: l

DIČ : 2205533l_5
Ballkové spojenie : PRIMA BANKA a's. Čadca
C účtrr : SI(50560000000002046170O2
( cl'alej Ien v1,požičiavateI')

I.
Pľeĺlmet a ílčel zmluvy

PoŽičiavatel'tlňĺllł-t poclpísatlia te.jto zlnltlvy bezoclplatne vy1loŽičiava r,;,poŽičiavatelb'i
nebytový pľiestoľ : zasaĺlačlĺu ]Vlestskéłro ;loclniku služieb za účelom zľiaclellia olĺrslĺtl č' 5

;l;i!']'"' 
pľe čiIlnost'okľslĺovej voIebnej koIllisie pre Vol'by ĺlo oľgánov sĺrmospľ:ĺvy obcí

III.
Doba poskytovania

Pledrlletzllllrtt')'saposlĺytujetlaclotruuľčitúatocleň l0.ll.20l8 ocl 6,00hodclo0l.00hocĺllaslec1tljŕlceho cjlja t.1 1lo.oo hocl. ;

IV.
Výška a splatnost' náklaĺlov

I Vypožičiavatel. sa zal
sl)oJelle s uŽír,allítll ,-',:1Í:|:.:']]laclit'pl'eváclzl<ové llál<lacly (cloclávka eneľgií. r,ĺlclnéIlo a stočného)
ťrČet p-ożičiau,,,"ľo''"u"''llętl'l Zlllltl\/\'l'o vÝške ĺ00,-EUR (sto cuľ) bezhĺltovtlstný'l-ll 1ll'evocl()lll lla
l5 clllí..l",lň;;;;;Jľ':'|.--:'ĺ v záhlaví te.jto zlnIuvy na zálilaclę vystavellej Íal<tťlr.1, scl s1llatIlost'c-lLl:llia lhktťlľ5, v1,poŽič iava1elilvi'
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2
)

V.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

Požičiavatel' je povinný odovzclať pľedmet zmluvy vypožičiavatel'ovi uŽívania v schopnon-l
stave.
VypoŽičiavatel' je povinný užívat'pľednret zmluvy tak, aby nedochádzalo ku škoclám.
Požičiavatel'prebeľá na seba všetky povinnosti vyplývajĹtce zo všeobecne platných pľeclpisov
a svojich inteľných predpisov , pľedpisov o oclrľane zdravia pľi pľáci , bezpečnosti pľi pľáci ,
oclrľany majetktl a požiaľnej oclrľany. Akákol'vek škoda, ktoľá vzniklre na pľedmete zmluvy a bude
spôsobená vypoŽičiavatel'ovi alebo osobami, ktoré majú vzťah k vypožičiavatelbvi , bude
vypoŽičiavatel'oIn odstľánená. V opaěnom pľípade sa vypoŽičiavatel'zaväzuje uhradit'vzniknutú
škodu, násleclky a náklady na odstľátrenie škody v plnej výške požičiavatel'ovi bezoclkladne po
v ý zv e poźič,i avate l'a'
Vypožičiavatel' sa zaväzuje za svojej pľítoIrrnosti unroŽnit'poŽičiavatel'ovi vstup clo pľeclmettl
zmluvy za účelonl pľeveľenia dodľžiavania zmluvnýclr podmienok.
Pľenajílnatel' sa zaväztlje poskytnút' okľem nebytových pľiestoľov aj vybavenie nriestnosti
potľebným nábytkom- dostatočné nrnožstvo stoličiek a stolov pľe čínnost' okľskovej
volebnej konlisie pľe Vol'by do oľgánov samospľávy obcí v ľoku 2018.

vI.
Doba výpožičky

Doba posl<ytlrutia pľeclmettl zmluvy sa končí
- uplylltltínl cloby poskytovania

VII.
Záveľečné ustanovenia

l' Táto znrluva je vypľacovaná a podpísaná v tľoclr ľovnopisoch , dva ľovllopisy obdľží
vypožĺčiavatel' a jeclen rovnopis obclľží poŽičiavatel'.

2. Práva a povillnosti touto zmluvou 11eupľavené sa riadia príslušnýnli ustanoveniami zákona č.
40l1964 Zb' občiansky zákonrlík v znení neskoršíclr predpisov.

3. Zmluvné stľany vylilasujú ,že zlnluvu uzavľeli slobodne, váżne abez omylu , ľlebola uzavretá
vtiesni zanápadnenevýhodnýchpodmienok,zlnltlvtlsipľečítali,jejobsahupoľozumeli ana
znak súhlasu ju podpisujú.

V Tuľzovl<e dřla 24. 09. 20l 8

4.

5

Zavypožičia
Mesto Turzov

JUDľ. Ľu íľ Golis, pľinlátoľ lrresta

MIsTO TURZOVI(A

023 54
'7
I Za poźičiavatel'a:

Mestský poclnik sl

'ĺ.iĺ:.s ťský ł.roĺ]rr i k sIužieřl
G2_3 54 TUFiu]o\ĺKA

,:^ lel.; 0.1114352 326 O
lffeÉŤąlłffi.y-H;'r?31o#*ň

*/"4
Ruclolf Šobich, ľiaditel'

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


