
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
uzatvorená v zmysle § 659 a následne Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

Požičiavatel': Mesto Čadca
V zastúpení: Ing. Milan Gura, primátor mesta
Sídlo: Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca
IČO: 313 971
DIČ: 2020552974
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0202719005/5600
(ďalej len požičiavateľ)

Vypožičiavatel': Slovenský zväz VTNP - PTP Okresný klub Čadca
V zastúpení: Anna Jarošová, tajomníčka OK PTP Čadca
Sídlo/Miesto podnikania: Školská 2085/8, 022 Ol Čadca
(ďalej len vypožičiavateľ)

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

Mesto Čadca je vlastníkom nehnuteľností: v k. ú. Čadca, č .s. 30, zapísanej na LV
č.3053, postavenej na pozemku p. č. KN-C 39 v k. ú. Čadca.

Čl. II.
Predmet a účel zmluvy

Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezodplatne vypožičiava
vypožičiavateľovi nebytový priestor: malú zasadačku, nachádzajúcu sa na
l. poschodí MsÚ v Čadci ( č. dverí 18), za účelom uskutočnenia členskej schôdze.

Čl. III.
Doba poskytnutia

Predmet zmluvy sa poskytuje na dobu určitú a to na deň od 13.03.2012
do 13.03 2012 o 9. OO hod.

Kľúče od malej zasadačky sa nachádzajú na II. poschodí MsÚ v Čadci, č. dverí 13.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Požičiavateľ je povinný odovzdať predmet zmluvy vypožičiavateľovi v užívania
schopnom stave.

2 . Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet zmluvy tak, aby nedochádzalo ku škodám.



3. Vypožičiavateľ preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných
predpisov a svojich interných predpisov, predpisov o ochrane zdravia pri práci,
bezpečnosti pri práci, ochrany majetku a požiarnej ochrany. Akákoľvek škoda, ktorá
vznikne na predmete zmluvy a bude spôsobená vypožičiavateľom alebo osobami,
ktoré majú vzťah k vypožičiavateľovi, bude vypožičiavatel'om odstránená. V opačnom
prípade sa vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu, následky a náklady
na odstránenie škody v plnej výške požičiavateľovi bezodkladne po výzve
požičiavateľa ..

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje za svojej prítomnosti umožniť požičiavateľovi vstup do
predmetu zmluvy za účelom preverenia dodržania zmluvných podmienok.

Čl. V.
Doba výpožičky

Doba poskytnutia predmetu zmluvy sa končí:
- uplynutím doby poskytnutia.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva je vypracovaná a podpísaná v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží
vypožičiavateľ a jeden rovnopis obdrží požičiavateľ.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Čadci dňa 13.03.2012

7.~ vvno7il'i~v~t~I'~· Za požičiavatel'a:

átor mesta


