OSNUTEK POGODBE

OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 MORAVČE, ki jo zastopa župan Martin REBOLJ
MŠ: 5880505000
ID za DDV: SI41432851,
transakcijski račun: SI56 0127 7010 0001 755
(v nadaljnjem besedilu: občina)
in
______________________________________________________________
ki jo zastopa ___________________________________________________
Matična številka: ______________________________________
Račun: ________________________________________________________
Davčna številka: ________________________________________________
(v nadaljevanju: uporabnik)
skleneta na podlagi Javnega razpis za oddajo društvenih prostorov v najem z javnim zbiranjem
ponudb št. 430-0147/2017-1
POGODBA O BREZPLAČNI UPORABI DRUŠTVENIH PROSTOROV
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
~ je Občina Moravče objavila javni razpis za oddajo društvenih prostorov v najem z javnim
zbiranjem ponudb. Občina Moravče je objavila javni razpis št. 430-0147/2017-1, z dne
08.12.2017 v Novicah iz Moravške doline, december 217 in na internetni strani, rok za oddajo
ponudb je bil 15.01.2018.
~ se je uporabnik pravočasno prijavilo na predmetni razpis, s popolno in pravilno vlogo in da
mu je bilo s sklepom, št. _____________ z dne _______________ v uporabo
dodeljena______________________ , v skupni površini ___________, ki je bila predmet
razpisa.
2. člen
Predmet te pogodbe je uporaba________________ , v prvem nadstropju stavbe na naslovu
Vegova ulica 7, 1251 Moravče. Občina se zavezuje, da bo uporabniku ___________________
dala v brezplačno uporabo, izključno za namen izvajanja aktivnosti in delovnih sestankov,
_________________________________________________. (razen, ko jo Občina Moravče
potrebuje za svoje potrebe).
3. člen
Uporabnik se zavezuje, da bo ____________________ uporabljal le za namene določene v 2.
členu te pogodbe, ter kot dober gospodar. V kolikor bi med uporabo prišlo do poškodb
prostorov je uporabnik odškodninsko odgovoren. Uporabnik je dolžan obvestiti občino o
poškodbi prostora.
Uporabnik mora po uporabi prostora le – tega počistiti oziroma poskrbeti, da bo prostor po
uporabi v stanju, ki omogoča nadaljnjo uporabo prostora drugim uporabnikom.
Za čistočo in red skupnih prostorov stavbe, v kateri se nahajajo društveni prostori (to so hodniki,
sanitarije in manjša kuhinjska niša), mora poskrbeti uporabnik v sodelovanju z ostalimi
uporabniki društvenih prostorov, ki so na predmetnem razpisu dobili društvene prostore v
brezplačno uporabo.
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Občina se zavezuje, da bo krila vse stroške rednega obratovanja.
4. člen
Ključa ________________ in vhoda, ter alarmno kodo, ki je uporabniku lastna, bo uporabnik
prevzel ob podpisu pogodbe. Uporabnik vrne ključe ________________________ in vhoda na
Občino Moravče po poteku pogodbe.
V primeru, da uporabnik ključe izgubi, mora kriti vse stroške v zvezi z zamenjavo ključavnic,
izdelavo novih ključev in ostale stroške, ki bi pri tem nastali, prav tako pa odgovarja tudi za
morebitno nastalo škodo iz naslova izgube ključa.
5. člen
V primeru, da bo Občina Moravče za svoje potrebe nujno potrebovala prostor, se termin
uporabe prestavi oziroma se društvu omogoči uporaba drugega prostora oziroma termina na
podlagi vsakokratnega dogovora. Vse morebitne spremembe bosta pogodbeni stranki dogovorili
z aneksom k tej pogodbi.
6. člen
Razmerje iz te pogodbe se sklepa za določen čas in traja od __________________________.
Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe sta pooblaščena:
za Občino Moravče: Anuška Podvršič
za uporabnika: _______________________________________.
7. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Domžalah.
8. člen
Pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, od katerih prejme uporabnik en izvod, občina pa dva
izvoda.
Datum: _____________________
Številka:

Datum: _________________

Občina Moravče
Župan
Martin Rebolj

Uporabnik
Odgovorna oseba
___________________________
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