Zmluva o úschove
č. OZ 1/4/2012
uzatvorená podľa § 747 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov

Uschovávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
kont. osoba vo
veciach úschovy:
IČO:
DIČ:

Zložiteľ:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:

Mesto Ilava
Mierové nám. 16/31, O 19 O 1 Ilava
Ing. Štefan Daško, primátor
Mgr. Miroslav Toman
317331
2020610911

Občianske združenie HUGO
Pruské 88, 018 52, Pruské
Ing. Peter Pecuš,
tajomník oprávnený konať za združenie ako štatutárny zástupca
42 14 1281
2022669671
Čl. I
Predmet zmluvy

1. Zložiteľ uschoval u uschovávateľa a uschovateľ od zložiteľa prevzal do úschovy tieto
hnuteľné veci /ďalej len "predmet úschovy"/:
• veľký voz (kovová konštrukcia,
• malý voz (drevený),
• truhlica,
• lanové rebríky 2 ks,
• kostýmy na dvoch stojanoch,
• dymostroje 2 ks,
• CD prehrávač,
• konpresor/limiter,
• case so šuflíkom,
• kufrík na porty
• predlžovacie káble,
• prepojovacie káble,
• elektrický rozvádzač,
• predlžovačka 380 W,
• microport (vysielač, prijímač, kábel, adaptér, mikrofón),
• vysielačky,
• drevený organ,
• šibenica so stojanom,
• zábrany s pletivom 5 ks (jazero),
• lopata na odhŕňanie snehu,
• chodúle,
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kosa,
drobné rekvizity (umiestnené v 2-och veľkých preprav. kufroch - case s kolečkami),
látky (vo veľkom case),
sánky, periny, stôl, lavička, rákosie v krabici,
látky v skrini pri vchode na javisko - Snehová kráľovná.

2. Predmety úschovy uvedené v ods. 1 tohto článku nie sú poistené.
3. Uschovávateľ uschoval veci v Dome kultúry Ilava v miestnosti označenej ako .Kulisáreň"
/pri zadnom vchode DK!, ktorá je uzamknutá.
4. Uschovávateľ sa touto zmluvou zaväzuje predmet úschovy riadne opatrovať. Predmety
úschovy nevyžadujú osobitnú starostlivosť, musia byť uschované v suchej miestnosti, a musia
byť chránené
pred zvlhnutím, či iným poškodením najmä v zimnom období, počas
vykurovacej sezóny.

Čl.II.
Odmena za úschovu
1. Uschovávateľ
Ilava.

a zložiteľ sa dohodli na bezplatnom

uložení predmetov

úschovy v DK

2. Zložiteľ je povinný nahradiť uschovávateľovi nevyhnutné náklady, ktoré na predmety
úschovy pri ich opatrovaní vynaložil, lide o nevyhnutné náklady na opatrovanie vecí/o
Nevyhnutnými nákladmi na úschovu nie sú náklady na vykurovanie a údržbu miestnosti,
v ktorej sú predmety úschovy uschované.

Čl. III.
Doba úschovy a vrátenie predmetu

úschovy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013 /d'alej len "dojednaná
úschovy"] počas trvania projektu "Cez Karpaty na vohľady".

doba

2. Uschovávateľ je povinný vrátiť predmet úschovy na požiadanie zložiteľa pred uplynutím
dojednanej doby úschovy.
3. Zložiteľ je povinný si predmet úschovy previazať najneskôr v posledný deň uplynutia
dojednanej doby úschovy. O prevzatí vecí sa spíše písomný protokol podpísaný
zamestnancom uschovávateľa, ktorý predmety úschovy odovzdá a zástupcom zložiteľa, ktorý
za zložiteľa prevezme predmety úschovy.
4. V prípade, ak si zložiteľ neprevezme predmet úschovy ani do 30 dní od uplynutia
dojednanej doby úschovy, je uschovávateľ oprávnený zložiť predmet úschovy na miesto
adresy:
Pruské 88, 018 52, Pruské na náklady zložiteľa, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
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Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Uschovávateľ je povinný predmet úschovy opatrovať spôsobom uvedeným podľa čl. I
ods. 3 zmluvy.
2. Uschovávateľ nie je povinný dať predmety úschovy poistiť.
3. Zložiteľ je povinný predmety úschovy prevziať v dojednanej dobe podľa čl. III zmluvy.
4. Uschovávateľ nie je oprávnený vrátiť predmet úschovy pred uplynutím dojednanej doby
úschovy, ale sám nie je ju oprávnený vrátiť ju skôr, ibaže predmet úschovy nemôže pre
nepredvídateľnú okolnosť bezpečne alebo bez vlastnej škody opatrovať.
5. Uschovávateľ je oprávnený použiť predmety úschovy za účelom vystúpení v DK Ilava a to
na základe písomného súhlasu zložiteľa s vymedzením predmetov úschovy. Uschovávateľ
týmto preberá zodpovednosť za stratu a poškodenie takýchto predmetov úschovy.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán
vo forme písomného dodatku, ktorý bude vzájomne odsúhlasený a podpísaný a bude
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto Zmluvou sa vzťahy zmluvných strán riadia
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Táto Zmluva sa riadi platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
3. Táto Zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Ilava.
4. Táto Zmluva bola vyhotovená v slovenskom znení v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri
vyhotovenia obdrží uschovávateľ ajedno vyhotovenie zložiteľ.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzavretá po vzájomnom dojednaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, vážne a
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpisujú.
V Ilave, dňa 28. februára 2012
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Ing. Peter Pecuš
tajomník
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