DOHODA
o bezplatnom užívaní nebytových priestorov,
ktorá sa uzatvorila medzi

Vlastníkom majetku:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Obec Šarišské Dravce
Šarišské Dravce č. 109, 082 73 Šarišské Dravce
00 327 794
Ing. Jozef Bujňák, starosta obce

a
Správcom majetku:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:

Obecná knižnica, príspevková organizácia
Šarišské Dravce 67, 082 73 Šarišské Dravce
42089476
2120355930
Mgr. Katarína Haboráková, vedúca príspevkovej org.

Článok I.
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je poskytnutie priestorov v objekte Kaštieľa, ktorý má súpisné číslo 67 v obci
Šarišské Dravce, nachádzajúceho sa na parcele č. 178, vedeného na LV č. 327, k. ú. Šarišské
Dravce. Ide o tieto nebytové priestory: Čitáreň (22 m2), Klubovňa (42 m2), Kuchynka s jedálňou
(30 m2), WC ženy + muži (12 m2) a Vstupná hala + zádverie (34 m2).
2. Obec Šarišské Dravce ako vlastník a zároveň budúci užívateľ prehlasuje, že je oboznámená
s technickým stavom uvedených priestorov a podmienkami ich užívania.
Článok II.
Účel a doba dohody
1. Príspevková organizácia Obecná knižnica ako správca majetku poskytne Obci Šarišské Dravce
uvedené nebytové priestory bezplatne každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.,
za účelom zabezpečenia prevádzky Denného centra pre seniorov v obci Šar. Dravce, nakoľko sa obe
strany dohodli, že obec bude v týchto priestoroch poskytovať sociálnu službu výlučne
pre obyvateľov obce Šarišské Dravce.
2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
Článok III.
Práva a povinnosti účastníkov dohody
1. Obec Šarišské Dravce sa zaväzuje užívať priestory a zariadenie príspevkovej org. Obecná knižnica
výlučne len v rozsahu a na účel uvedený v tejto dohode.
2. Príspevková org. Obecná knižnica sa zaručuje, že zabezpečí vhodný technický a hygienický stav
v miestnostiach a umožní prístup do budovy klientom a zamestnancom Denného centra pre seniorov

3. Obec Šar. Dravce zodpovedá za škodu spôsobenú v priestoroch klientmi, zamestnancami alebo
tretími osobami v plnej výške. V prípade vzniku takýchto škôd, obec vykoná opravy a uvedie
priestory do pôvodného stavu.
4. Obec Šarišské Dravce sa zaväzuje, že v čase prevádzky Denného centra pre seniorov preberá
zodpovednosť za jeho klientov.
Článok IV.
Ukončenie dohody
Dohodu je možné ukončiť:
a) odstúpením zmluvnej strany, ak nastane zmena účelu užívania, alebo nedodržanie
podmienok tejto dohody,
b) výpoveďou zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zúčastnenej strane
c) dohodou zmluvných strán.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 rovnopis pre správcu a jeden pre vlastníka
a užívateľa majetku.
2. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzavreli
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonajú v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
3. Zmeny je možné robiť iba formou písomných dodatkov podpísaných oboma zúčastnenými
stranami.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými strany a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Šar. Dravciach 03.09.2018

Za správcu majetku:

Za vlastníka a užívateľa majetku:

Mgr. Katarína HABORÁKOVÁ, v. r.

Ing. Jozef BUJŇÁK, v. r.

vedúca PO Obecná knižnica

starosta obce Šar. Dravce

