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Dohoda

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka o užívaní nebytových priestorov medzi
zmluvnými stranami:
Správca majetku: Základná škola so sídlom: Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Zastúpený: PaedDr. Václava Juríková, riaditeľka školy
IČO:36126985
DIČ:2021621734
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Prievidza, č. ú. 9014490005/5600
právna forma: rozpočtová organizácia
(ďalej len poskytovateľ)
a
Vlastník: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO:318442
DIČ:2021162814
IČ DPH:
Bankové spojenie: VÚB Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
(ďalej len vlastník)
pre
Užívateľ: Mestská polícia Prievidza, Ul. Nováckeho č. 14, 71 01 Prievidza
Zastúpený: plk. Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník mestskej polície
IČO:318442
DIČ: 2021162814
IČ DPH:
poriadkový útvar mesta bez právnej subjektivity
Bankové spojenie: VÚB Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
(ďalej len užívateľ)
ČI. I
Predmet užívania
Poskytovateľ ako správca majetku prenecháva užívateľovi do užívania majetok vo vlastníctve mesta Prievidza
v správe Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza - nebytový priestor v budove súpisné číslo
10416 postavenej na pozemku parcela č. 1940/ 1 v k. ú. Prievidza vedené na LV č. 8483.
Poskytovateľ prenecháva užívateľovi do užívania nebytový priestor - veľkú
telocvičňu na prízemí
v rozlohe 404,88 m .
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ČI. II
Účel užívania
Poskytovateľ prenecháva užívateľovi do užívania nebytový priestor - veľkú telocvičňu so zariadením za účelom
zvyšovania fyzickej kondície a telesnej prípravy príslušníkov MsP a futbalových zápasov v spolupráci
s príslušníkmi OR PZ Prievidza a 0 0 PZ Prievidza v dňoch školského vyučovania každý pondelok v čase od
18.30 hod. do 20.00 hod.
ČI. III
Čas užívania
Dohoda o využívaní nebytového priestoru sa uzatvára na určitý čas od 10. 9. 2012 do 30. 6. 2013.
ČI. IV
Odplata
Účastníci dohody sa dohodli na bezplatnom využívaní telocvične na základe súhlasného vyjadrenia primátorky
mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej k žiadosti užívateľa, ktorá je prílohou tejto dohody.
ČI. V
Práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľa

1. Povinnosti poskytovateľa:
a) v dňoch konania futbalových zápasov zabezpečiť
otvorenie školy a
prístup
účastníkom do
vyhradených priestorov základnej školy.
2. Povinnosti užívateľa:
a) užívateľ sa zaväzuje užívať dohodnuté priestory a zariadenia školy len na účel uvedený v čl. II tejto
dohody,
b) zabezpečovať ochranu vecí a osôb v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, ochranu vecí pred ich poškodením alebo odcudzením,
c) zodpovedať za škodu na majetku poskytovateľa, ktorú spôsobí sám alebo osoby, ktoré budú užívať
dohodnuté priestory spolu s ním, alebo s jeho vedomím, pokiaľ nepreukážu, že škodu sám alebo
tieto osoby nezavinili, alebo vznik škody nebolo možné predvídať,
d) uhradiť alebo iným spôsobom odstrániť spôsobenú škodu na majetku poskytovateľa najneskôr do
14 dní od dňa jej vzniku,
e) materiálne zabezpečiť konanie vlastnými prostriedkami,

f)

oboznámiť všetky osoby zúčastňujúce sa na užívaní dohodnutých priestorov s pokynmi pre činnosť
v objekte,
g) zabezpečiť, aby osoby, ktoré budú užívať dohodnuté priestory spolu s ním, alebo s jeho vedomím,
bezvýhradne dodržiavali:
•
zákaz fajčenia v priestoroch školy,
•
zákaz pohybu v priestoroch školy v obuvi, ktorá zanecháva stopy na podlahe,
•
čistotu a poriadok,
•
pokyny riaditeľky školy, alebo osoby ňou poverenej na odovzdávanie a preberanie dohodnutých
priestorov.
3. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu spôsobenú odcudzením osobných vecí a cenností, za
škodu na živote a zdraví užívateľa alebo osôb, ktoré budú užívať dohodnuté priestory spolu s ním alebo
s jeho vedomím.
ČI. VI
Skončenie užívania
Platnosť zmluvy môže skončiť:
a/ Dohodou účastníkov.
b/ Odstúpením od zmluvy poskytovateľom, ak je dohodnutý
účel

priestor využívaný

na iný než dohodnutý

alebo ak ho užívateľ neužíva riadne.
Užívateľ je povinný vrátiť dohodnutý priestor:
a/ ihneď t.j. dňom skončenia využívania dohodou (napr. ak ho užívateľ nepotrebuje)
b/ ihneď t.j. dňom skončenia dohodnutej doby, t.j. dňa 30.6. 2012
c/ ihneď - po doručení odstúpenia od dohody t. j . po doručení výzvy poskytovateľa na vrátenie dohodnutého
priestoru preto, že ho užívateľ neužíva riadne alebo ho užíva v rozpore s dohodnutým účelom
ČI. VII
Záverečné ustanovenia
1. Dohodu je možné meniť výlučne formou písomných dodatkov.
2. Účastníci sa zaväzujú, že v prípade vzniknutých problémov sa budú včas informovať a nedostatky
operatívne odstraňovať.
3. Táto dohoda je uzatvorená na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania.
4. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
5. Dohodnuté strany vyhlasujú, že sa s dohodou dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
dohodu podpisujú.

V Prievidzi dňa 6. 9. 2012
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Za užívateľa
plk. Mgr. Ľubomír Pomajbo
náčelník mestskej polície

V Prievidzi dňa 6. 9. 2012

