
1.1. Požičiavat€l' 1.2. wDoáčiavltel'
Názov obec Vysoká nad Ky§ucoll PaÝoL Horňák

úsEedie č. 215, 023 55 vysoki nad Kysucou vysoká nad Kysucou 382. 023 55 v)-soká nad
Kysucou

v zastúp€ní, funkcia Mgr. Aňron Var€cha, starosta obce PavojHoílák
Ičo 003l4340
DIc 2020553326

čí§lo účtu SK l7 0200 0000 0000 ] ]82 1322

I(ontaktná osoba
Tel. kontákl

ZMLUVA O VÝPOŽIČXr
o nájme nebytových priestorov č. 5 / 2018 uzavretá podl'a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Vo Vysokei nád Kysucou, dňa: 2] 0],20]tj

T#"a9

1, Predmet zmluw
1 . t , Píedrn€toín výpožičlry sú neb}tové píi$tory v budove Kultúmeho domu vo Vysokej nad Kysucou (ďalej len ,,KD'),

koráje vo v|asmictve obce vysoká nad Kysucou. Budova KDje zapisařá na Lv č. 1479, parc. KN{ 1472/4, §tp. č.
2 | 5 v k, ú. Vysoká nad Kysucou, a io sála KD,

2. Dohodnuaé Dodmienkv vÝDožičkv
2.1_ Požičiavateť prcnecMva vypoáčiavatel'ovi predmet anluvy uvedený val. 1. tejto anluvy na uživanie odo dňa

podpís€nia tejto zmluvy do dňa 24.03.2018 na ich užívanie za účelom fodůinej oslary
2.2, Požičjavatel' súhlasí s vypožičanlm n€b}to!ých priestorov na dobu od 24,03,20l8 8|00 hod. do 24,03.20l8 22:00 hod.

Vtpožičiavatel' §a nvázuje \Tpožičaný pr€dmet žmlu}y }Ťátiť najrcskoršie do 26.03,20I8 do 8i(]ohod,
2.]. Poáčiavare|' poslcyírje vypoži&né Píiestory uved€né Yčl. l. bezplatne. Odóvodllenie: Pavol Horňá* je zaňeshanec

ocu v)soká nad Kys cou.

Práva a oovinno§ti Dožičilvatel'a
Požičiavatel' sa zavijz]je odovzdať neb}to\"ý priestor v stave spósobilom na riadne užlvanie za účelon \ýpožičky,
zmluwé stíany spíšu o odovzdaní neb),tového priestoíu ápi§nicu, korej sa opíše oajmá stav nebytoYých priestorov
v čáse odovzdaíia a dohodu o Irmotnej zodpovednosti za v)?ožjčané priestory a pris'ušenstvo,

4. PrÁv{ 9 Doviníosti wDožičiavatclb
4.1- vypožičia\€ter je povinný:

a) qpožičané v€ci riadne užIvať l€n na dohodnuiý ltčel,

b) ockaňovať pr€dmet zmluty pred poškodenlm a Zn€hodnotenlm,

c) dodťžiavať ásady prenajimania a užlvania priestoíov Kultúmeho domu vo Vysokej nad Kysucou.

4,2. VypoáčiavateF nesmie rypožičaný predmet nájmu po§k},tnúť na uživanie inému.

5. vrátenie vecí
5.1. vyPožičiavatel'je Povinný vec vnitiť, |en čoju nepo§ebuje, najneskór však do konca určenej doby záPožičania.
5.2. Požičiavat€ť (ob€c) m6že požadovať vrátenie v€ci áj Pr€d skončenim určenej doby zapožičani4 ak vypoáčiavatel'

neuživa vec ťiadne alebo akju uživá v rozpor€ s úč€lom, ktoíému slúži,

6.3-

zóv€rdú u§tgnovenin
Táto Znluva je vyhotov€ná v dvoch vyhotov€niach, z ktorých každá zo zmluvných §ún dostanej€óo vyhotovenie,
Štatutámy orgán Bpožičiavatela preukazuj€ opŤávn€nosť konania a podpisovania aktuáInym vrŤisom z obchodného
registra, ktorý tvoťl nedelitelhú súča!ť t€jto antuly.
zmluvné §trany sa oboTámili s ob§ahom tejto zmlu\ry a na znak sírhlasu ju podpisujti vlastnoťučným podpi§om 2a
vytlačenýn menom opávnenej osoby konať a připojfiou Pečiatkou.

3.
3.1.
3.2.

6.
6,1.
6.2.

Požičievateťi M8r. AŤon varccha lYPožičiavatel (štatutárny orgán)



ZÁP§ o oDovZDANÍ A PREVZATi PRIEsToRov k Nájomnej zmluve č, 5 / 2018

Dohodnutý m€dzi zmluvnýňi stranami:

odovzdávaiúci přeberaiúci

Názov obec vysoká nad Kysuoou Pavo]]lolňál
--Úst 

"ai" 
e. z t s, oz: ss Vysoká nad Ky§ucou \it,Li,"a rr.sr,-u:r:.02] 55 \r}Sok' ]r.d

Kysucou

v žastúp€ni funkci8 Mgr. Anton Vaíecha" starosta obce pavolHorňák

Ico 00314340

DIC 2o2o553326

číslo účtu SK17 0200 0000 0000 1i82 1322

kontaktná osoba
Tel. kontakt

Prenajaté prieslory: Sála KD

Zaplaíená záloha, -

Požadovaný čas užívania: od2.1,0_1.2018.d8:00lr.d .lo2,1,03,20l8 do22:00 hod,

odovzdané dňa: 23, 0j.]0l8

prebeíajúci

PREVZATIE PRIEsToRov Po sKoNČtrNÍ UŽÍVANIA k Nájomnej zmluve č. 5 / 2018

skutočný čas užívania:od ]4,0],]0t8 od 8]00 hod, do2,1.03.20l8 do-]]:00 hod,

Doplalcné,^/rátené: _

Pripomied(y k zist§nému stavu ;

vrátená áloha:

Vo Vy§okej nad Kysucou, dňa: 23,03,20l8

+k]'
píeberajúci

]!l. 1



DoHoDA o HMoTNEJ zoDPol,EDosTI zA PRENAJATÉ NrgyrovÉ prunstony
v rutrúruqou loMD vo vysoKEJ NAD KysUCoU

k Nájomnej zmluve č. 5 / 2018 uzavretámedzi týmiio zmluvnýnj stranami:

prenaiínatel' Náiomc§ íužívAtel')
NázoY obec Vysoká nad Kysucou |nvo1 tl{)Iňák

Adre§a Ústredie č,215,023 55 vysoká nad Kysucou v\lola ]']d KJ-§ucou j32.02j 5_5 Y}loka n.td

K\!t:coL]

v z§túpení, funkcia Mgr. Anton Varecha, starosta obce PevolIIoťňák

ICo 00314340

Drč 2020553326
SK17 0200 0000 0000 1182 1322

kontaktná o§ob8

Tel. kontakt

1.
1.1.

čhnokI.
Podla Zmlu\T č, 5 / 20 1 8 o tr.íjÍte neb}to\"ých priestorcv KultuŤneho domu vo vysokej nad Kysuco! a zápisu
o odovzdaní a prevzatl pŤiestorov, uzatvámjú anluwé strany hilo dohodu o bmotnej zodpovednosti za píenajaté
priestory kultlirneho domu a prisluš€nstvo.
Nájomca sa zavázuje dbať na to, aby na preMjatých hoalnotách nevalikli škody. Pri prenájmeje povinný riadiť sa
platn)tni prá\Ť},rni predpismi a pok},irni píenaj ímatel,a.
Nájomca prebeŤá hmotnú zodpovednosť za škodu, ktorá sa zi§ti od doby Eevzatia pŤiestoťov, počas doby tr€nia
nájmu až do odovzdania píenajatých píiestorov, pokial nePíeukáž€, že tuto škodu nezavinil.
Nájoncaje povinný bezodkladne písoín1e upozomiť pr€najímatel? na nedo§tatky, ktoř sa lyslq.tli od doby píevzatia
pTiestoťov, počas doby hvania nájmu až do odovzdania prenajatých pťiestorov,

2. čHnok II.
2.1. Táto dohoda zaniká ukončením anluvy o nájme a odovzdaním pr€najaÝch priestoŤov prenajímatel ovi,

.1 čhnok IIL
3.t. Dohoda o hmotnej zodpovednosti je \Thotovená v dvoch rovnopisoch, z kioťch jedno lyhotovenie obdrá

přenajfuBteť a jedno nájomca.

vo Vysokej nad Kysucou, dňa:23.03,2018

-+ k,-.^,<- l,:+,fl^,^-J)
l.U

|.2,

1.3.

1.4.




