Zmluva
o výpožičke
Zmluvné strany:

Požičiavatel':
Obchodné meno:

Základná škola Jána Amosa Komenského

V zastúpení:

Mgr. Anna Dinisová - riaditeľka ZŠ

IČO:

37812513

Sídlo:

SR, 022 01 Čadca, Ul. Komenského 752

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "požičiavateľ" v príslušnom gramatickom tvare)
a
Vypožičiavateľ:
Obchodné meno:

Mesto Čadca

V zastúpení:

Ing. Milan Gura - primátor Mesta Čadca

IČO:

OO 313 971

Sídlo:

SR, 022 01 Čadca, Námestie slobody

DIČ:

2020552974

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca

Číslo účtu:

0202719005/5600

Č.

30

(ďalej len "vypožičiavatel'" v príslušnom gramatickom tvare)
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy o výpožičke uzavretej podľa ustanovenia
§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len ,,~~va"
v prt~lllšno~ ~amatickom tvare):

Čl. 1
Predmet zmluvy

Požičiavateľ je na základe Zmluvy o zverení majetku Mesta Čadca do správy
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zo dňa 04.11_002 uzavretej medzi estom
Cadca a Základnou školou Jána Amosa Komenského, Ul. Komenského 752, 022 04 Cadca
správcom nehnuteľnosti, a to budovy Základnej školy č. T ,postavenej na pozemku parc. č.
-c 3343/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 949 m", ktorá je zapísaná na L
3053, vedenom Katastrálnym úradom v Žiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec
Čadca, katastrálne územie Čadca.
Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezplatne v 'Požičiava vypožičiavateľovi
touto zmluvou nebytové priestory, a to šesť tried, nachádzajúce sa na prízemí, v budove
Základnej školy Jána Amosa Komenského, na Ul. Komenského 752 v stave spôsobilom na
riadne užívanie
Čl. 2

Vypožičiavateľ dňom podpisu tejto zmluvy si od požičiavateľa vypožičiava nebytové
priestory, a to šesť tried, za účelom zriadenia okrskových volebných komisií pre voľby do NR
SR, konané dňa 10. 03. 2012, ktorý sa zaväzuje riadne a v súlade s účelom, na ktorý slúži,
užívať, opatrovať, chrániť
ho
pred
poškodením, stratou a zničením a vrátiť ho
požičiavateľovi do ll. 03. 2012.
Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie vyššie uvedenej veci.
Čl. 3

Požičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania inému.
Vypožičiavateľ nie je povinný predmet výpožičky poistiť.
Čl. 4

Požičiavateľ je oprávnený žiadať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením
dohodnutej doby v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ho užíva v rozpore
s účelom, na ktorý slúži.
Čl. 5

Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu
zmluvy vo výške 300 EUR (tristo EUR) bezhotovostným prevodom na účet požičiavateľa,
uvedený v záhlaví tejto zmluvy za základe vystavenej faktúry so splatnosťou 15 dní odo dňa
doručenia faktúry vypožičiavateľa.
Čl. 6

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.
Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami ft účinnosť dňom
nasledujúcim pb dni jej zverejnenia pa webové] stránke Mesta Čadca zof.mestocadoa.sk.
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Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 11.03.2012.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vazne 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 09.03.2012

Ing. Milan Gura

Mgr. Anna Dinisová
riaditeľka ZŠ
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