Zmluva o užívaní priestorov
I. Zmluvné strany
vlastník:

PEGAFUN DANCE GROUP, o.z.
Šoltésovej 25, 036 01 Martin
Zástupca: Ivan Martinec, prezident o.z.
IČO: 42069777
DIČ: 2022877505
č. účtu: 1074616005/1111

užívateľ:

Centrum voľného času
Ul. A Kmeťa 22. 036 01 Martin
Zástupca: Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ
IČO: 00184144
č. účtu: 1634653358/0200

II. Predmet a účel zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o užívaní priestorov umiestnených v Kultúrno spoločenskom centre PEGAFUN na ulici Šoltésovej 25 v Martine pre činnosť užívateľa –
vykonávanie záujmovej činnosti v záujmovom útvare PEGAFUN- Spoločenské tance.
2. Predmetom užívania je tanečná sála a priestory s ňou priamo súvisiace (šatne, sociálne
zariadenia, spoločné priestory).

III. Doba užívania a výška úhrady za užívanie priestorov
Priestory budú užívané od 1.10.2015 do 30.6.2016, v utorok od 17:45 do 18:45 hod. podľa
priloženého rozvrhu hodín, spolu 30 hodín počas školského roka 2015/16.

IV. Výška úhrady a spôsob platby
1. Úhrada za užívanie priestorov je dohodnutá na 8,-€ na hodinu.
2. Vo výške úhrady sú zohľadnené všetky prevádzkové náklady včítane energií.
3. Dohodnutú čiastku užívateľ uhradí na príjmový účet vlastníka na základe faktúry - mesiac
december 2015 za obdobie 9.-12.2015, marec 2016 za obdobie 1.-3.2016 a jún za obdobie 4.6.2016.

V. Skončenie zmluvy
Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane,
pričom užívanie je ukončené najskôr posledným dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo
oznámenie doručené druhej zmluvnej strane, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

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
1.10.2015.
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 01.10.2015

.....................................................
Ivan Martinec
prezident o.z.

...................................................
Mgr. Alena Leštinská
riaditeľka CVČ

