Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
uzatvorená v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka a VZN mesta Martin o hospodárení s majetkom
mesta
I.
Zmluvné strany

Požičiavateľ : Základná škola s materskou školou Ul. J.V. Dolinského
v zastúpení: Mgr. Ivan Hrozienčík, riaditeľ
sídlo: Ul. J. V. Dolinského 2, 036 01 Martin
IČO: 37811843
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1660845054/0200
IBAN: SK 3502000000001660845054
/ ďalej len požičiavateľ/
Vypožičiavateľ: Centrum voľného času
so sídlom: A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
v zastúpení: Mgr. A. Leštinská, riaditeľka
IČO: 00184144
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: 1634653358/0200
IBAN: SK4302000000001634653358
/ ďalej len vypožičiavateľ/
za nasledovne dohodnutých podmienok.
II.
Predmet a účel výpožičky
1. Požičiavateľ je správcom majetku mesta Martin , a to budovy ZŠ s materskou školou Ul. J. V.
Dolinského zapísanej v katastri nehnuteľností katastrálne územie Martin.
2. Predmetom výpožičky sú priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti opísanej v čl. I ods.1 tejto
zmluvy , ktoré slúžia na realizovanie záujmovej činnosti podľa rozvrhu hodín/ príloha č.1/ a
spoločné zariadenia budovy, sociálne zariadenia.
3. Vypožičiavateľ bude užívať uvedený prenajatý nebytový priestor za účelom organizovania
záujmového vzdelávania pre žiakov požičiavateľa podľa priloženého rozvrhu záujmovej činnosti.
III.
Doba výpožičky
1. Zmluvné strany dojednávajú výpožičku na dobu určitú s účinnosťou od 21.9.2015 do 30.6.2016.
2. Pred uplynutím dojednanej doby výpožičky môže ktorákoľvek zmluvná strana ukončiť vzťah
založený touto zmluvou dohodou alebo výpoveďou. Prejavy vôle musia mať písomnú formu
a musia byť doručené do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

IV.
Refundácia nákladov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ bude refundovať náklady záujmového
vzdelávania , ktorými sa na účely tejto zmluvy rozumejú prevádzkové náklady
požičiavateľa
a náklady na
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie
záujmových útvarov v celkovej výške 1184,-€, ktoré budú poukázané na účet
požičiavateľa maximálne v troch splátkach so splatnosťou najneskôr do 15.12. 2015 ,
do 15. 3. 2016 a do 15.6.2016.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
A/ Požičiavateľ je povinný:
Odovzdať predmet výpožičky v stave spôsobilom na dohodnutý účel užívania.
B/ Vypožičiavateľ je povinný:
1. Užívať predmet výpožičky obvyklým spôsobom tak, aby nezhoršoval jeho technický a funkčný
stav ,pričom je povinný správať sa podľa podmienok požičiavateľa v súlade s pravidlami
a poriadkom školy, s ktorými bol pred podpísaním zmluvy oboznámený.
2. Dodržiavať všetky hygienické predpisy, všeobecne záväzné predpisy o bezpečnosti zdravia pri
práci a predpisy protipožiarnej ochrany.
3. Užívať predmet výpožičky výlučne na účel dohodnutý v tejto zmluve.
4. Po skončení výpožičky vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebovanie.
VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po jednom vyhotovení zmluvy.
2. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve môžu nastať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán formou písomného dodatku.
3. Účastníci vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne, nebola uzatvorená v tiesni za
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa
21.9.2015.
5. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinne zverejňovaná.
V Martine 19.9.2015

...............................................
Požičiavateľ

...............................................
Vypožičiavateľ

