ZMLUVA č. 3/2019
o výpožičke nebytových priestorov
Článok 1
Zmluvné strany
Požičiavateľ:

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
V zastúpení: Mgr. Edita Špilová,riaditeľ školy
Sídlo: Skalité č.729, 023 14 Skalité
IČO: 30232228
DIČ: 2020550994
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: SK20 5600 0000 0077 1113 2001

Vypožičiavate!': Centrum voľného času, Skalité 603
V zastúpení: RNDr. Edita Brisudová,riaditeľ CVČ Skalité
Sídlo: Skalité 603,023 14 Skalité
IČO: 42222061
.DIČ: 2023574344
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK80 0200 0000 0030 4777 8956
Článok 2
Úvodné ustanovenia

1 . Požičiavateľ má na základe Zmluvy o podnájme uzatvorenej v zmysle ust. Zákona 116/1990
Zb. o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.3.2010 v podnájme nehnuteľnosti nachádzajúce
sa v k.ú. Skalité, zapísaných na Liste vlastníctva č.1566 vedenom katastrálnym úradom v Žiline,
správou katastra Čadca, a to:
parcela C-KN 3819/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 813 m 2
nebytové priestory budovy Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta súp.č. 729
na parcele C-KN 3819/10
parcelu C-KN 3618/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 756 m 2
nebytové priestory budovy Základná škola súp.č.600 na parcele C-KN 3618/3
Článok 3
Predmet a účel zmluvy
1. Správca poskytne na dočasné užívanie učebne Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta,
Skalité č.729 vrátane zariadenia podľa inventárneho súpisu v jednotlivých učebniach pri ZŠ sv.
Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729 pre účely výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Skalité.
V záujmových útvaroch pracujú deti,mládež a dospelí z obce Skalité.
2. Uvedené priestory budú zapožičané na činnosť CVČ Skalité a záujmových útvarov podľa rozvrhu,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok 4
Doba trvania výpožičky a platobné podmienky
1. Zapožičanie priestorov bude na obdobie od 1.10.2019 do 30.6.202C.
2. Vypožičiavateľ má právo vypožičané priestory užívať len v súlade s účelom určeným v tejto
zmluve.

3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade nákladov za služby spojené s výpožičkou.
Prevádzkové náklady (elektric:zá energia) na základe dohody sú stanovené nasledovne:
- Učebňa a chodba vo výške 0,50 € za odučenú hodinu.
4.Celková výška nákladov bude stanovená podľa počtu odučených hodín výchovno-vzdelávacej
'činnosti (VVČ) za sledované obdobie (príloha č. l )
5. Platba bude prevedená najneskôr do 31. 12. 2019 vo výške podľa počtu odučených hodín
stanovených rozvrhom v období do 31.12.2019 a do 30.6.2020 vo výške podľa počtu odučených
hodín stanovených rozvrhom v období do 30.06. 2020.
V ožičiavateľ uhradí uvedené sum bezhotovostnou latbou na číslo účtu ožičiavateľa:
p
y
p
yp
Názov bank a číslo účtu: Prima banka Slovensko, IBAN: SK20 5600 0000 0077 1113 2001
y
6. V prípade, ak zmluvný vzťah založený touto zmluvou zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca, za
ktorý náklady spojené s výpožičkou ešte neboli zaplatené, vypožičiavate!' je povinný najneskôr do 15
dní od zániku tejto zmluvy zaplatiť požičiavateľovi alikvotnú časť prevádzkových nákladov za
kalendárny mesiac, v ktorom zmluva zanikla.
7. Pri platbe je nutné uviesť ako variabilný symbol číslo zmluvy o výpožičke.

Článok 5
Ostatné ustanovenia
Vypožičiavate!' sa zaväzuje:
1. Využívať zapožičané priestory len pre účely výchovy a vzdelávania členov záujmových útvarov
CVČ.
2. Udržiavať zapožičané priestory v náležitom poriadku a čistote.
�. Šetriť inventár, dodržiavať dozor pri členoch záujmových útvaroch CVČ a rešpektovať vnútorný
poriadok školy.
4. Odstrániť škody, ktoré na vypožičanom majetku uvedenom v čl.3 spôsobil a opravy vykonať na
vlastné náklady.
5. Dôsledne dodržiavať zásady brzpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti s deťmi a mládežou.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie
zmluvy.
2. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť iba dohodou oboch zmluvných strán, spísanou vo forme dodatku.
V Skalitom, dňa:O 1. I 0.20 I 9

Základná škola

sv. Andreja Svorada a Benedikta
02314 Skalité 729 qi

Požičiavateľ:

Mgr. Edita Špilová
riaditeľ ZŠ

Vypožičiavate!':

RNDr. Edita Brisudová
riaditeľ CVČ

