Z m l u v a
o bezodplatnom prenájme - výpožičke nehnuteľností

uzatvorená medzi účastníkmi: 

na strane jednej: 
Obec Lipovce,   082 36  Lipovce 92
IČO: 327387
zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Miženkom 
v ďalšom texte označená ako  „prenajímateľ“ 
a
na strane druhej:
Dušan Trudič 
v ďalšom texte označená ako  „nájomca“ 


uzatvárajú  podľa zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení, túto

zmluvu o bezodplatnom prenájme - výpožičke nehnuteľností :


Čl. 1.  Predmet,  doba trvania  a účel zmluvy

	Podľa zápisu na  LV č. 442, kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov,  je prenajímateľ  výlučným vlastníkom nehnuteľnosti -  pozemku s parc. č. C-KN 456/2 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 70 m2  a na ňom postavenej  stavby číslo súp. 191 – chatka PIONIER.  Uvedené nehnuteľnosti sa  nachádzajú v lokalite  chráneného územia „Lačnovský kaňon“. 


	Prenajímateľ ponecháva do bezodplatného užívania  nehnuteľnosti   opísané v bode 1.1. tejto zmluvy  nájomcovi  na dobu 15 rokov od uzatvorenia zmluvy,  na účel zriadenia sídla  a prevádzkovania  strediska  dobrovoľnej organizácie horskej služby  „Bachureň Buče“ - miestneho spolku Červeného kríža  a informačného turistického centra.   Nájomca je  predsedom miestneho spolku ČK – HS, dobrovoľná organizácia Bachureň Buče.  


	Nájomca sa zaväzuje dodržiavať  po dobu platnosti tejto zmluvy  podmienky nájmu  chaty PIONIER schválené rozhodnutím obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.05.2013  podľa  Uznesenia č. 3/2 – 5/2013,  a to najmä: 

	dodržiavať účel  užívania chaty ako stredisko horskej služby  a ITC

vykonávať propagáciu územia Lačnovský kaňon – chránené územie
po ukončení platnosti zmluvy  vydať nehnuteľnosti vo funkčnom stave
vykonať na vlastné náklady,  t.j. bez nároku na  ich refundáciu zo strany obce, rekonštrukciu chaty PIONIER, najmä v rozsahu:  oprava kúrenia, podláh, fasády a zariadenia kuchyne
zdržať sa vstupu motorovými vozidlami  k chate  členmi dobrovoľnej organizácie, ako aj ďalšími osobami využívajúcimi  stredisko HS a ITC.


2

Čl. II.  
Osobitné zmluvné dojednania

2.1. Nájomca  sa  zaväzuje vykonať na vlastné náklady  technické zhodnotenie  prenajatých
       priestorov tak, aby tieto vyhovovali účelu nájmu  (úpravy  a opravy nehnuteľností).
       Rozsah prípadných   stavebných úprav bude  nájomca vopred konzultovať s vlastníkom 
       stavby – prenajímateľom, podľa rozpočtu, v ktorom bude položkovite uvedený rozsah 
       investičných nákladov.
       K   stavebným úpravám objektu,  ktorými  by sa menil vzhľad stavby alebo technické 
       riešenie,  musí dať prenajímateľ vopred svoj výslovný súhlas.
      Prenajímateľ ako vlastník  nehnuteľností,  súhlasí  s tým,  že technické zhodnotenie  
      nehnuteľností vykonané nájomcom bude odpisovať nájomca,  a nebude o tieto zhodno- 
      tenia  zvýšená vstupná cena  nehnuteľností na strane  prenajímateľa.

2.2. Nájomca  má po ukončení doby platnosti tejto zmluvy  prednostné právo na uzatvorenie 
       nájomnej zmluvy  v prípade, že prenajímateľ bude nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1. 
       ponúkať na ďalší prenájom.
      
2.3. Nájomca je povinný  zabezpečiť si samostatnými zmluvami s dodávateľmi jednotlivých 
       médií dodávku  médií. 

2.4.  V prípade, že dôjde k  ukončeniu platnosti tejto zmluvy pred dojednanou dobou podľa 
        bodu 1.2. zmluvy (15 rokov) výhradne z dôvodov na strane prenajímateľa  a pred 
        ukončením odpisovania majetku z technického zhodnotenia na strane nájomcu, má 
        nájomca nárok na odplatný prevod  zostatkovej ceny technického  zhodnotenia voči 
        prenajímateľovi.  Týmto spôsobom  potom  zostatková cena technického zhodnotenia  
        zvýši u prenajímateľa  vstupnú cenu majetku, na ktorom bolo  technické zhodnotenie 
        vykonané  a u nájomcu  je  zostatková cena predaného technického zhodnotenia 
        uznaným  daňovým  výdavkom  v súlade s § 19 ods. 3 písm. b)  zákona o dani z príjmov. 

2.5. Nájomca zodpovedá  za škody  vzniknuté na majetku prenajímateľa počas doby užívania,  
       ak ich spôsobí vlastnou činnosťou, alebo bude škoda spôsobená osobami, ktorým 
       umožnil  vstup  alebo prístup  do  prenajatého objektu. Nájomca nezodpovedá za škody 
       spôsobené v dôsledku trestnej činnosti tretích osôb, pokiaľ táto bude preukázaná.

2.6. Nájomca sa zaväzuje:

       - dodržiavať protipožiarne predpisy platné v objekte prenajímateľa najmä plniť 
          ustanovenia § 6 Zák. č. 126/1980 Zb.  o požiarnej ochrane, v znení neskorších 
          predpisov a ustanovení Vyhl. č.  82/1996 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
          ustanovenia zákona o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.
          Nájomca zabezpečí na vlastné náklady aj všetky  predpísané prostriedky  a vybavenia 
          budov  na účel  požiarnej  ochrany,  všetky revízne kontroly  a všetky opatrenia spojené 
          s požiarnou ochranou. 

       - plniť ustanovenia Zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov a 
         ďalších súvisiacich predpisov pri nakladaní s odpadmi, vznikajúcimi z prevádzky,
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       - plniť ustanovenia Vyhlášky č. 23/1977 Zb.  o ochrane vôd a ďalších súvisiacich   
         predpisov,

       - pri inštalácii, prevádzke a údržbe technických  zariadení plniť ustanovenia Vyhlášky 
         Úradu  bezpečnosti práce č. 74/1996 Zb.


Čl. III.  Doba platnosti zmluvného vzťahu

3.1. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára  na dobu určitú v trvaní 15 rokov odo dňa 
       uzatvorenia zmluvy  a končí uplynutím dojednanej doby.
3.2. Prenajímateľ nemá právo počas doby uvedenej v bode 3.1.  zrušiť zmluvu, okrem 
       dôvodov, ak  nájomca neplní  podmienky nájmu  podľa  bodu 1.3. zmluvy z vlastného 
       zavinenia,  alebo v dôsledku skutočností, ktoré nemajú pôvod u prenajímateľa.  
       K zrušeniu zmluvy zo strany nájomcu postačuje písomná výzva na vydanie vecí 
       z výpožičky, s lehotou na ich vydanie nie kratšou ako 15 dní od doručenia  výzvy 
       nájomcovi. Vydanie sa uskutoční odovzdaním kľúčov od stavby číslo súp. 191, prípadne 
       aj spísaním protokolu  o odovzdaní a prevzatí vecí  medzi účastníkmi zmluvy.
3.3. Nájomca môže zmluvu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou  z akéhokoľvek 
       dôvodu, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede prenajímateľovi. 
3.4. Okrem prípadov uvedených  v bode 3.1. až 3.3.  zmluva zaniká  aj  dohodou účastníkov.  
  

Čl.  IV.  Záverečné ustanovenia

4.1. Pre úpravu práv a povinností, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, platia primerane
       ustanovenia § 659 a nasl. OZ  (zmluva o výpožičke)  a  Zákona č. 116/1990 Zb. 
       v platnom znení, ktoré sú obsahom najbližšie dojednanému zmluvnému vzťahu a jeho 
       účelu. 
4.2. Účastníci zmluvu prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak toho, že zmluvné 
       dojednania sú vyjadrením  ich slobodnej a vážnej vôli, zmluvu  vlastnoručne podpísali.
4.3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží 1 rovnopis.
4.4. Dodatky a zmeny tejto zmluvy budú prijímané  písomnou formou. 


V ..............................  dňa  ...................


Podpisy účastníkov:

              Prenajímateľ:                                                                         Nájomca:
               
                
          
............................................................                                            ............................................................
             Obec Lipovce                                                                     Dušan Trudič
     zastúpená starostom obce 
       Mgr. Petrom Miženkom 

