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'law Dohoda o zapožičani majetku a inventára lstra Cenua sa U7.:.i1\'ar:1 v súlade s Pravidlami zapožičiavania majetku
a inventára Istra Centra zo dňa l, J 0, J 998 za účelom pomoci občanom mestskej casti Bratislava - Devínska Nova Vcs pri
poriadani kultúrnych a spoločenských podujali, slávnosti. posedení. svadieb. životnych jubileí a pod .. vychadzajú« rliiom
7. pravidiel hospodárenia s majetkom MC: Bratislava - Devínska Nová Ves,

medzi:

I. Poskytovatcľom : lstra Centrum, centrum pre voľn)' čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 84] 07 Bratislava
zastúpené: p. Šimkovičom Rastislavom, riaditeľom
lČO: 308 ]04 93 DIČ: 2020908208
bank.spoj. a Č.Ú.: VÚB DNV, 20334032/0200

a ,l / /fA /0.
2. Objednávateľorn : Názov, meno: 7)!lf!.. j).(j(.!/:ft.q p.?:.~ :ť.~ .

zastúpené : l/a.r.((f.-t. ť!.V?:.~ .
adresa, bydlisko: ..i/I!.{(/!..I(~-!..f::![~ !ť.!~ .
IČO :RP.Ir?3. ;?.ť.~Č. účtu bank. spoj.: .

ČOP v prípade fyzickej osoby alebo kontakt: .

3. Účel zapožičania inventára a majetku: ..1G~~ A::.0:.:~ k.{0. .
4. Dohodnutá doba zapožičania inventára a majetku od: ..(: !t....2013 do: ....f.: ...~é!:. 20!:?

5. Názov inventára €/ks ks spolu v €
Obrus rešt. veľký 1,35 .
Obrus rešt. malý 1,00 .
Uterák, utierka 0,85 .
Tanier hlboký 0,10 .
Tanier plytký 0,10 .
Tanier dezertný O, l ° .
Misa polievková 0,35 .
Misa okrúh.plytká 0,20 .
Misa okr. hlboká 0,20 .
Miska na kompót 0,10 .
Solnička 0,15 .
Iný inventár: .

Názov inventára €/ks
Šálka čajová 0,15
Šálka kávová 0,15
Podšálka-tanierik 0,15
Šampuska : 0,15
Pohár sklo 0,05 l 0,10
Pohár sklo 0,1 l 0,10
Pohár sklo 0,21 0,10
Lyžica 0,15
Vidlička 0,15
Nôž 0,15
Lyžička kávová 0,15
Naberačka 0,35
Podnos 0,20

ks spolu v €

Suma za inventár: €

6. Názov majetku
Stôl reštauračný
Stolička čalúnená
Stôl záhradný .":".
La vica záhradná .

fJkS
1,00
0,50
1,50
1,00

počet ks spolu v €

Suma za majetok:"~~~f":-::' €

7. Dodávateľské služby - čistiareň bežná, chemická, hygienický servis. Náklady budú uvedené
1/ vo Výkaze k finančnému zúčtovaniu tejto dohody podľa požiadaviek objednávateľa a skutočných

nákladov za poskytnuté služby.



~. "mhllinll. ~ z a Jl~li i(':illi~t m:ijt"l ku :'-1kll(1 iII \ ern ~ ra ,
J, Ob.icdll~j\'~leľ osobne 7,odpo\(:d;j za d\IJr.i.l;j\~Il!ie dohoduuicho SJli'lsohu p\luiilJ:\ lJJ:l,1l'll.u~!ldl\l JJJ\l'Jll:IJ:"

::!, Ob,i~dIi3\;:jll'ľje povinný \T~lliľ majetok ;,j(;bu inventár \ hC/.cliybJh'lrJ Sl:j\'L \ ;d,(lllJ ho j1JChl:d od
posl,~'l(l\'alcb,

3, Pri vzniknutej škode zapríčinenej objednávateľom. je remo ptl\ inn)' nahradn poskyiovaicľov:
spôsobenú škodu v plnom rozsahu, <310 zakúpením nového idemického druhu alebo typu v počte.
akého S3 škoda tyka, alebo uhradiť poskyiovaicľovi sumu. ktorú terno investuje do novozakúpeného
majetku alebo inventára v zodpovedajúcom počte,
V prípade dojednanie o zakúpení je objednávateľ povinn)' zložiť zálohu za spôsobenú škodu vo výške
súčasných cien a dodržať stanovený termín odstránenia škody, Záloha mu bude vrátená po obstaraní
a náhrade za spôsobenú škodu v dohodnutom termíne, v opačnom prípade bude záloha zúčrovaná ako
úhrada za vzniknutú škodu.

Ll, Osobitne v odôvodnených prípadoch je možné dojednať poskytnutie inventára a majetku wanna,
(pre potreby mestskej časti, jej štatutárneho orgánu a pod.), pričom platia v plnom rozsahu prvé tri body
tohto odseku,

5, Dodávateľské služby uhradiť v plnom rozsahu účtovaných nákladov dodávateľskou organizáciou,

Dätum:.€.: ..!?: 201 ,


