
ZlnLu vA o vÝt'oŽlČrp
č.1l20l2

uzatrorená podl'a $ 659 a nasl. občianskeho zákonníka, zákona č. 446/200l Z. z. o majetku

vyšších územných celkov y znení nesl<oršíck preclpisov a v zmysle Zásacl hospodárenia

a naklaclania s majetkom Žilinskóho samosprávneho kraja

Požičiavatel':

Sidlo:

v zastúpení:

tČo:

DIČ:

Banlrové spojenie :

ť]íslo účtu:

Vypožičiavrrtel':
Sírllo:
v zastúpenÍ:
ICO:
DtČ:
Bankové spojenie:
ť]i*lu účtu:

medzi zmluvnými strantrmi

Žilinst<ý samospr/tvny kraj

r' správe: Stredná odborná škola elektrotechniclrá

Komenského 50,010 01 Žilina

lng. ŠteÍirnot'tl Domanickým. riaditel'orn

DEXIA BANKA SI-OVLINSK0. a. s.. Žilirta

Centrunr vol'ného času
Kuzrrrárly,'ho 105. 0l0 0 t Ž'ilina
Msr. Peter Pipišák, riaditel'

Dexia banka Slovensko, a. s.. Žilina

Článok t.

' Úvoclnó ustanovenia

l. Žilirrský sanrosprávny kraj (ďalej len.,ŽSK") je vlastníkonr nehnutel'nosti - budovy'' ktorá sa

rraclrádza r, Žiline, Komenského 50, súpisné číslo 262l, ptlstavettej na pozenrkrr parc. KN 4466/4

ktoré nehnutel'nosti sťr zapísarré v katastri nelrnutel'ností Sprál'a katastra 51 l Zi|ina pre

ltatastritltre ťrzemie 874 604 Ži|ina na LV č. 4692.

2. I)tlŽičial,atcl' je sprár'ctltrr trelrntttel'nosti uveclene.i i, oclseku l tohto článku a po<ll'a Zásad

hospodárenia a rraklaclania s rrrajetkorn Žst< je oprávnený ho (alebo .ieho čast') so súhlasonr

zriacl'ovatel'a (l'las1níka) prenechat' do výpoŽičky a byť rrositel'om všetkých práv a povinrrostí

viplýr''ajúciclr z tejto znrluvy pre poŽičiat'atel'a'

Čtánok It.
Predmet výpožičk1'

l. PcrŽ'ičiavatel'poŽičiava a týrr"r prerreclráva na cločasné uŽívanie r,'ypožičiavatel'ovi telocvičňu,

rrtchác1zajťrcu sa v' br:dove ŠpeciÍikovarrej r,'Čl. t' ods. l tejto znrlur'y (d'alej len .,predmet

výpoŽički,'') v pondelokv čase ocl 15,30 do 17,00 hod. a vo štv'rtok od t7,00 do 18,30 hod.
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Článok llt.
Doba výpožiěky

VÝpoŽička sa uzatvára na dolru r-rrčitir od 07. ll,2012 do 30. 06. 2013.

Čtnnot tv.
Účel výpožičky

(lčelorrr výpclŽičky je vyuŽír,anie tr'locvične na Činnost'a prevádz.ku krťrŽkir maŽoretick'

Článolr V.
Úhrada nákladov za poskytnuté služby spojené s užívaním pretlmetu výpožičky

l. Z-tnlur'né Strat1)' sa r1ohodli, Že r,ýpoŽička btrde bez-platná.

2. Zrnlrrvné strall\' sa taktieŽ dohodli. 29 r'ypoŽičiavatel' uskutočni vystúpenia pri rÓznyclr

Školskýclr pocliriatiaclr pcltil'a potreby, poŽičiavate1'a'd raz ročne poskytne spclnzorský dar, ktorý je

rra.ieho dobrej l'Óli.
' Clánok VI.

I)ráva a povinnosti zmluvných strán

1. ý.1,poŽičiavatel'sa zavázttje priestor1'v1'ttž.ívat'na účely poclťa Čt. tv. tejto zmhtr'y azavLtzuje

5,u ,t'ot.j. Že nebr'rde t,uecle,ré priestory' vyuŽíl'itt' na irré účely. ako na ktoré boli stavebne'

techrrolilgicity a znrlttvne určenó a nebude iclr prenajírnat'd'alším osobiltn.

2. VypoŽičiavatel' je por'irrný najrná:

ai uŽír,at'pr"dn'"t výpoŽičky s riirdnou starostlíl'tlst'ou tak. aby nedoŠlo ku Škocliurr,

v prípade škody zabezpečit'opravu alebo náhradu na vlastné náklady

b; rrdrŽíayat' predmet výpožičk;-' v súlade so všeobec ne záváznýrni hygienický'rni predpisnri

.j zabezpečovat' a níest' zocipoveclnosť za bezpečnost' ťrčastrríkov krúŽku

Článok VlI.
Záverečné ustanovenia

l. Zrnlr"rva .ie vyhotovená r, clvoch exenrplártlch s platnost'clu originálu. KaŽdá zmlul'ná strarna

obdrŽí po .jedrronr exernplári.

2. Práva a povinnosti touto zmlul'olt neupravené sa riadia všeobecne záváznými právnynri

prehlasujú. Že jej rozumejťr a sú|rlasia s ňou, čo potvrdzujú svojínr

{. Zrtrltrva rradobťrda platrlost poc1pisorn obidvoclr zmlur,'nýclr strán

V Žiline clňa : 07.l 1 .20l2

PoŽičiavatel' :
VypoŽiČial'a1el':

predpismi.

3. ť]častníci zmlitvl'
podpisoni.

Irrg. Štef'an Dorrrarri cký
riaciitel' ško ly'

'......'....:.:.."'t'-' *... y'....

Mgr. Peter PipíŠák
riaclitel'CVC

.,,


