Dohoda
O
Bezodplatnom užívaní časti priestorov a zariadení obecnej budovy súpisné číslo: 41
Obec Radvaň nad Laborcom – v zastúpení:

Michal Svičin
Starosta obce Radvaň nad Laborcom
IČO: 00323454
(ďalej len poskytovateľ)

a
Členovia klubu mládeže Radvaň nad Laborcom – v zastúpení:
Matej Gaľ , Drančák Martin
Peter Čeremeta ml., Peter Salak
(ďalej len užívateľ)
Uzavreli nasledovnú dohodu o bezodplatnom užívaní časti priestorov a zariadení obecnej budovy
súpisne číslo: 41 :
I.
Poskytovateľ umožní užívať priestory obecnej budovy súpisné číslo: 41 pre účely stretávania
mládeže v obci a realizáciu voľno časových aktivít užívateľom.
II.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 20. 03. 2013 do 20. 03. 2014. Odo dňa podpísania
tejto dohody bude užívateľ oprávnený využívať priestory obecnej budovy sp. č. 41, pre účely voľno
časových aktivít mládeže.
III.
Za priestory obecnej budovy sp. č. 41 sa považujú priestory v zadnej časti budovy ,to je tri
nepriechodné izby, jedná priechodná izba, chodba. Vstup do budovy sa nachádza v zadnej časti
budovy ( t. j. od Laborca).
IV.
Užívateľ sa zaväzuje využívať budovu obvyklým spôsobom, nerušiť susedov a dodržiavať nočný kľud,
udržiavať čistotu v priestoroch budovy ako aj v okolí budovy . Ďalej sa užívateľ zaväzuje , že nijakým
spôsobom nebude narúšať prevádzku susediacej pošty a zdravotného strediska a požívať alkoholické
nápoje.

V.
Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vyžívať elektrickú energiu na vykurovanie a ani elektrické vykurovacie
telesá. V prípade nedodržania spomenutej podmienky sa užívateľ zaväzuje uhradiť náklady spojené
s neprimerane vysokým odberom elektrickej energie. Stav elektromera ku dňu 20. 03. 2013 je
00507,9 kwh
VI.
Oprávnenie užívať priestory obecnej budovy sp. č. 41 pre dohodnuté účely sa skončí uplynutím
dohodnutej doby, t. j. 20. 03. 2014.
VII.
Zmeniť dohodu možno písomne na základe súhlasných prejavov oboch účastníkov dohody.
VIII.
Účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasili na znak čoho ju vlastnoručne
v štyroch vyhotoveniach podpísali. Dve vyhotovenia dohody obdržal poskytovateľ a dve vyhotovenia
dohody obdržal užívateľ. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť deň po jej
zverejnení.
Dohoda podpísaná v Radvani nad Laborcom dňa 19.3.2013
Dohoda zverejnená na vývesnej tabuli dňa ............................
Dohoda nadobúda účinnosť dňa ..............
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