Zmluva o výpožičke,
/ nebytových priestorov /
ktorú v zmysle § 43 a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou
1.

Obec Priepasné, sídlo Priepasné 109, 916 15 Priepasné
zastúpená Petrom Czerem, starostom obce
IČO: 00 3009 851,
DIČ: 2021039823
DPH DIČ: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK75 5600 0000 0046 9171 2004
ďalej len ako požičiavateľ,

2.

DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.
906 15 Priepasné 109
IČO: 34 139 281 DIČ: 2020375753
Zastúpená: Peter Czere, konateľ
DPH DIČ: SK 2020375753
Reg. OR OS Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo: 18902/R
Bankové spojenie:
Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK56 5600 0000 0046 8934 7001
ďalej len ako vypožičiavateľ,

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I.
Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezodplatne požičiava vypožičiavateľovi časť
kancelárie označenú na dverách ako kancelária na 2 nadzemnom podlaží, a časť sály na 1
nadzemnom podlaží vrátane sociálnych zariadení v budove obecného úradu s kultúrnym domom
so s. č. 109 vo vlastníctve obce Priepasné.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje v uvedených priestoroch vykonávať činnosť pre správu
spoločnosti, jej chod a činností súvisiacich s predmetom jej činnosti a to aj pre potreby obce
Priepasné.
Vypožičiavateľ v uvedených priestoroch môže vykonávať opravy v akomkoľvek rozsahu.
II.
Lehota výpožičky sa plynie od 13.12.2016 do 31.12.2018.
III.
Pred uplynutím dohodnutej doby vypožičiavateľ vráti vypožičané priestory definované v čl.
I. tejto zmluvy len v prípadoch uvedených v zákone v zmysle § 662 ods. 2 OZ. Vypožičiavateľ

môže prenechať vypožičané priestory do užívania iba svojim zamestnancom za rovnakých
podmienok.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu.
Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov.
Táto zmluva bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Priepasnom uznesením č. 90
zo dňa 12.12.2016.

IV.

Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov
účastníkov zmluvy.
Účastníci prehlasujú, že vypožičiavateľ bol oboznámený so všetkými STN a pravidlami,
ktoré je potrebné dodržiavať na riadnu a bezpečnú prevádzku nehnuteľnosti.
Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 2 vyhotoveniach podpísali, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Priepasnom dňa 13 .12.2016

V Priepasnom dňa 13.12.2016

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

...............................................
Peter Czere
starosta Obce Priepasné

.............................................................
Peter Czere
konateľ DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.

