
Z M L U V A
o výpožičke nebytových priestorov

Článok 1.

Zmluvné strany

P ožičiavateľ: Z ák ladná  škola  R ázusova  2260
V zastúpení: Mgr. Zdenka Maslíková 
Sídlo: Ulica Rázusova 2260, 022 01 Čadca 
IČO: 37812238 
D I Č : 2021666197
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Vypožičiavate!': Centrum voľného času
V zastúpení: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ 
Sídlo: Komenského 752, 02204 Čadca 
IČO: 37812424 
D I Č : 2021670233
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Článok 2 
Ú vodné ustanovenia

1. Mesto Čadca je  zriaďovateľom Základnej školy, na ulici Rázusová 2260, 02201 Čadca 
IČO: 37812238

2. M esto Čadca  je  vlastn íkom  nehnuteľnosti : v k.ú. Čadca, č.s 2260 Základnej školy, na ulici 
Rázusová 2260, 02201 Čadca ktoré boli zverené do správy správcovi Základnej školy, na ulici 
Rázusová 2260, 02201 Čadca, ktorá podľa § odst. 4 zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 
neskorších predpisov vykonáva právne úkony pri správe majetku Mesta Čadca v mene Mesta 
Čadca.

Článok 3 

Predm et a účel zm luvy

1. Požičiavateľ poskytne na dočasné užívanie učebne, telocvičňu Základnej školy, na ulici Rázusová 
2260, 02201 Čadca vrátane zariadenia podľa inventárneho súpisu v jednotlivých učebniach, 
telocvični a ihrisko pri ZŠ, pre účely výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v Čadci. V záujmových 
útvaroch pracujú detí základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Čadca.

2. U vedené priestory budú zapožičané na č innosť záujm ových útvarov podľa 
priloženého rozvrhu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.



Článok 4 
D oba trvania výpožičky

Zapožičanie priestorov vzniká dňom 1.10.2017 a uzatvára sa na dobu od 1.10.2017 do 31.5.2018.

Článok 5 
N ájom né

Za obdobie od 1.10. 2017 do 31.05.2018 vypožičiavateľ uhradí nájomné vo výške 1 EUR 
(slovom jedno  euro( do 31.12. v roku kedy nadobúda zmluva účinnosť.) bezhotovostne na účet 
požičiavateľa.

Článok 6 
O statné ustanovenia

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
-  využívať zapožičané priestory len pre účely výchovy a vzdelávania detí CVČ
-  udržiavať zapožičané priestory v náležitom poriadku a čistote

-  šetriť inventár, dodržiavať dozor pri žiakoch a rešpektovať vnútorný poriadok školy 

a prevádzkový poriadok. 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 CVC.

Článok 7 
Z áverečné ustanovenia

1. Z m luva je  vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každá strana obdrží po 1 výtlačku..
2. K zmene tejto zmluvy môže dôjsť iba dohodou oboch zmluvných strán, spísanou vo forme dodatku

Príloha : rozvrh záujmových útvaroch

V Čadci dňa 1.10..2017

Požičiavate!' Vypožičiavateľ


