Príloha č. 4
k prevádzkovému poriadku Kultúrneho domu v obci Žirany

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PRIESTOROV KD
uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi
Prenajímateľom:

Obec Žirany, Obecný úrad Žirany č. 194, 951 74 Žirany
Starosta obce: Ing. Jozef Zsebi
IČO: 00308706
DIČ: 2021102952
číslo účtu: IBAN: SK40 56 000 000 000 814 323 001

Vypožičiavateľom /zodpovednou osobou výpožičky/:
.......................................................................................
Sídlo/adresa: .................................................................
.......................................................................................
IČO/Číslo OP: ..............................................................

I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v budove Kultúrneho domu v obci Žirany, ktorá je vo
vlastníctve obce Žirany. Budova kultúrneho domu je zapísaná v k. ú. Žirany na LV č. 1373, KNC,
parc.
č.
447/1,
súp.
č.
194,
obec
Žirany,
a to
................................................................................................................................... (uvedie sa
konkrétny priestor kult. domu a výmera).
II.
Dohodnuté podmienky výpožičky
2.1. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet zmluvy uvedený v čl. I. tejto zmluvy na
užívanie odo dňa podpísania tejto zmluvy do dňa na
ich
užívanie
za
účelom
............................................................................................................................................................
2.2. Požičiavateľ súhlasí s vypožičaním nebytových priestorov na dobu určitú od ....................................
do..................................... Vypožičiavateľ sa zaväzuje vypožičaný predmet zmluvy vrátiť
najneskoršie do .........................................................
2.3. Požičiavateľ poskytuje vypožičané priestory uvedené v čl. I. bezodplatne.
III.
Práva a povinnosti požičiavateľa
3.1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať nebytový priestor v stave spôsobilom na riadne
užívanie za účelom výpožičky.
3.2. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní nebytového priestoru zápis, ktorej sa opíše najmä stav
nebytových priestorov v čase odovzdania. V prípade výpožičky kuchynského inventára sa spíše
záznam o odovzdaní kuchynského inventáru.

IV.
Povinnosti vypožičiavateľa
4.1. Vypožičiavateľ je povinný:
- vypožičané veci riadne užívať len na dohodnutý účel,
- ochraňovať predmet zmluvy pred poškodením a znehodnotením,
- dodržiavať Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Žiranoch.
4.2. Vypožičiavateľ nesmie vypožičaný predmet nájmu poskytnúť na užívanie tretím osobám.
4.3. Vypožičiavateľ nesie zodpovednosť za spôsobené škody počas užívania a zaväzuje sa uhradiť
bezodkladne škody, ktoré vznikli počas výpožičky,
4.4. Ak vznikli v spojitosti s užívaním priestorov aj potreba vykonať požičiavateľovi ďalšie činnosti(
napr. upratovanie vnútorných priestorov- poumývanie podlahy vestibulu, chodby, sociálnych
zariadení, sály, kuchyne, upratovanie vonkajších priestorov okolo budovy KD) sa dohodne s
vypožičiavateľom úhrada za vykonanie týchto činností .
V.
Vrátenie veci
5.1. Vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť, len čo ju nepotrebuje, najneskôr však do konca určenej doby
zapožičania.
5.2. Požičiavateľ (obec) môže požadovať vrátenie veci aj pred skončením určenej doby zapožičania, ak
vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.
5.3. Pri skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný odovzdať požičiavateľovi uvoľnený nebytový
priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé pri riadnom
užívaní a údržbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.4. Zmluvné strany spíšu o prevzatí nebytového priestoru zápis, v ktorej sa opíše najmä stav
nebytových priestorov v čase prevzatia. V prípade výpožičky kuchynského inventára sa spíše
záznam o prevzatí kuchynského inventáru.
VI.
6.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
jedno vyhotovenie.
6.2. Štatutárny orgán vypožičiavateľa preukazuje oprávnenosť konania a podpisovania aktuálnym
výpisom z obchodného registra, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6.3. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto Zmluvy v zmysle
Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.4. V zmysle § 10 odsek 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení ďalších predpisov resp. Čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR vypožičiavateľ podpisom tejto
zmluvy berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov v záhlaví tejto zmluvy pre potreby
realizácie účelu tejto zmluvy.
6.5. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú
vlastnoručným podpisom.
6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po zverejnení.
V Žiranoch, dňa .........................................

.........................................................
prenajímateľ

.........................................................
nájomca

