
                                                                               
                                                                              

  D O H O D A
o zapožičaní nebytových priestorov   

Čl. 1
Zmluvné strany

Prepožičiavateľ:   Obec Slanská Huta
                                v zastúpení: Daniel Stančik, starosta obce
                                sídlo: Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec
                                IČO: 00691330
                                DIČ: 2021261418
                                bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
                                číslo účtu: 0436609001/5600
                                telefón: 055 / 6968 342
                                mobil: 0911 274982
                                e-mail: sekretariat@slanskahuta.sk 

Vypožičiavateľ:     Martina Urbanová
                                bydlisko: Slanská Huta č. 68
                                mobil: 0940 831 890
                                e-mail: martina.urban@zoznam.sk                                 

                                
Čl. 2

Predmet dohody

2.1.   Prepožičiavateľ prepožičiava nebytové priestory vo vlastníctve obce Slanská Huta – sálu kultúrneho
         strediska na účely športových aktivít – strečingové cvičenie.

Čl. 3
Platnosť dohody

3.1.   Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od dňa podpisu dohody na dobu jedného roka,
         t. j. od 22.10.2015 do 21.10.2016.

3.2.   Platnosť dohody končí: 
         a/ vzájomnou dohodou zmluvných strán,
         b/ uplynutím dohodnutej doby platnosti,
         c/ okamžitým zrušením zo strany prepožičiavateľa ak:
             - vypožičiavateľ spôsobí škodu na zariadení, prípadne vzniknutú škodu neodstráni   
               na vlastné náklady,
             - hrubým porušením disciplíny (užívanie alkoholu, fajčenie, nadmerná hlučnosť,
               znečisťovanie verejného priestranstva...).

3.3.   Vypožičiavateľ môže požiadať o predĺženie platnosti dohody, a to minimálne 30 dní
         pred jej skončením.
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Čl. 4
Cena za vypožičanie

4.1.   Prepožičiavateľ prenechá predmet dohody vypožičiavateľovi bezodplatne, s výnimkou platby za
         spotrebovanú elektrickú energiu.
 
4.2.   Vypožičiavateľ zabezpečí odpis stavu elektromeru pred a po vykonaní športových aktivít.

4.3.   Platba za spotrebovanú elektrickú energiu sa vykoná jedenkrát mesačne v pokladni Obecného úradu.
   

Čl. 5
Povinnosti vypožičiavateľa

5.1.   Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie poriadku vo vnútorných priestoroch budovy
         ako aj v jej bezprostrednej blízkosti a zabezpečí upratovanie zverených priestorov.

5.2.   Vypožičiavateľ zodpovedá za disciplínu a hospodárne zaobchádzanie so zvereným objektom
         ako aj s jeho zariadením.

5.3.   Vo vnútorných priestoroch budovy je zakázané požívať alkoholické nápoje, fajčiť, požívať iné
         omamné a psychotropné látky a hrubo porušovať disciplínu.

5.4.   Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody v zmysle § 433 Občianskeho zákonníka.

Čl. 6
Všeobecné ustanovenia

6.1.   Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si Dohodu prečítali a porozumeli jej obsahu.

6.2.   Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
         vyhotovení.

V Slanskej Hute, dňa 22.10.2015

Za Prepožičiavateľa:                                                           Za Vypožičiavateľa:

…....................................................                                    ….....................................................

    Daniel Stančik, starosta obce                                                     Martina Urbanová           
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