ZMLUVAč.
o výpožičke nebytových priestorov a /čiastočnej/ úhrade prevádzkových nákladov
Článok 1.

Zmluvné strany
Požičiavateľ:

Obec Skalité

V zastúpení: PaedDr. Andrea Šimurdová
Sídlo: Skalité č. 598
IČO: 00314285
DIČ: 2020553260
Bankové spojenie: OTP Banka
Číslo účtu: 9533073/5200
- zriaďovateľ
Základná škola: Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov
č. 781
V zastúpení: Mgr. Ľubica Serafinová, riaditeľ školy
Sídlo: Skalité - Kudlov 781, 023 14 Skalité
• IČO: 37812386
DIČ: 2021671278
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
- správca
Číslo účtu: 1940597059/0200
Vypožičiavate!': Centrum vol'nébo času, Skalité 598

V zastúpení: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľ Centra voľného času Skalité
Sídlo: Obecný úrad č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 422222061
DIČ: 2023574344
Bankové spojenie: VÚB a. s.
- vypožičiavate!'
Číslo .účtu: 3047778956/0200
Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Obec Skalité je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Skalité - Kudlov č.
781, IČO: 37812386.
2. Obec Skalité je vlastníkom nehnuteľnosti: v k.ú. Skalité, číslo súpisne 781 na ulici
Kudlov, ktorá bola zyerená do správy správcovi Základná škola s materskou školou
Skalité - Kudlov č. 781, ktorá podľa § odst. 4 zákona 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov vykonáva právne úkony pri správe majetku Obce v mene
Obce.
Článok 3

Predmet a účel zmluvy

1. Správca poskytne na dočasné užívanie učebne a telocvičňu Základnej školy s materskou
školou Skalité - Kudlov č. 781 pre účely výchovnovzdelávacej činnosti CVČ Skalité.
V záujmových útvaroch pracujú deti základnej školy, materskej školy v zriaďovacej
pôsobnosti Obce Skalité a mládež obce Skalité.

2. Uvedené priestory sú počas školského roka zapožičané na činnosť záujmových útvarov
podľa každoročne aktualizovaného priloženého rozvrhu (Príloha č. 1), ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Článok4
Doba trvania výpožičky
1. Zapožičanie priestorov vzniká dňom 01. 10. príslušného školského roka a uzatvára sa na
dobu do 30. 06. príslušného roka na dobu neurčitú. Vypožičiavateľ má právo
vypožičané priestory užívať v súlade s účelom určeným v tejto zmluve.
Článok 5
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade nákladov za služby spojené s výpožičkou.
2. Prevádzkové náklady /elektrická energia/ na základe dohody sú stanovené nasledovne:
Učebne vo výške 0,5 € za 1 odučenú hodinu,
Tel?cvičňa vo výške 2,- € za 1 odučenú hodinu.
3. Celková výška nákladov bude stanovená na základe počtu hodín/krúžok za sledované
obdobie v učebniach a v telocvični podľa vypožičiavateľom predloženej aktualizovanej
a. prílohy č.1: Rozvrh hodín vo vypožičaných priestoroch/učebne a telocvičňa/ v
školskom roku ......... v Základnej školy s materskou školou Skalité - Kudlov
b. prilohy č. 2: Výška úhrady za vypožičané priestory/učebne a telocvičňu/ v
školskom roku ..........Základnej školy s materskou školou Skalité - Kudlov na
daný školský rok najneskôr do I S. novembra prlslušného školského roka.
4. Platba bude prevedená vo dvoch termlnoch:
• najneskôr do 20. 12. príslušného školského roka vo výške podľa počtu hodín
v prvom polroku školského roka uvedeného v prílohe č.2.
• najneskôr do 30. 06. prfslušného školského roka vo výške podľa počtu hodín
v druhom polroku školského roka uvedeného v prílohe č.2.
Vypožičiavateľ uhradí uvedené sumy bezhotovostnou platbou na číslo účtu správcu:
VÚB, a.s., SKS5 0200 0000 00194059 7059
Článok 6
Ostatné ustanovenia
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
využívať zapožičané priestory len pre účely výchovy a vzdelávania členov
záujmových útvarov CVČ,
udržiavať zapožičané priestory v náležitom poriadku a čistote,
šetriť inventár, dodržiavať dozor pri členoch záujmových útvaroch CVČ
a rešpektovať vnútorný poriadok školy,
odstrániť škody, ktoré na vypožičanom majetku uvedenom v čl. 3 spôsobil a opravy
vykonať na vlastné náklady,
dôsledne dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti s deťmi
a mládežou.
Článok 7

