
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluvné strany: 

Požičiavateľ: Základná škola

IČO: 37812238

Sídlo: Rázusova ulica č. 2260, 022 01 Čadca 

Zástupca: Mgr. Zdenka Maslíková 

Tel. č.: 041/4334165,66 

(ďalej len požičiavateľ) 

a

Vypožičiavate!’: TJ Lokomotíva

Zástupca: Ing. Elena Grambličková 

Sídlo: Rázusova 1822, 022 01 Čadca

IČO: 14221021 

(ďalej len vypožičiavateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy o výpožičke uzavretej podľa ustanovenia § 
659 a nasl. Občianskeho zákonníka ( ďalej len „ zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

v

C l. 1

Predmet výpožičky

Požičiavateľ je na základe zmluvy o zverení majetku Mesta Čadca do správy 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, uzavretá v zmysle zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN mesta o hospodárení 
a nakladaní s majetkom Mesta Čadca zo dňa 4. 11. 2002 uzavretej medzi Mestom Čadca 
a Základnou školou, Rázusova, Čadca správcom nehnuteľnosti, a to telocvične Základnej 
školy Rázusova č. 2260, postavenej na pozemku pare. č. KN-C 1543- zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 804 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 3053, k. územie Čadca, vedenom 
Okresným úradom v Čadci, katastrálnym odborom.

ČI. 2

Účel výpožičky

Požičiavateľ touto zmluvou požičiava so súhlasom zriaďovateľa bezodplatne 
vypožičiavateľovi do dočasného užívania predmet výpožičky bližšie špecifikovaný v čl. 1



tejto zmluvy na účel športových aktivít/ tréningu, súťaží, sústredení volejbalu/ žiačok ZŠ,
Ul. Rázusova, Čadca a to v nasledovné dni:

pondelok v čase od 17.30 hod. do 19.30 hod. 
piatok v čase od 17.00 hod. -  18.00 hod. 
sobotu a nedeľu v čase od 9.00 hod.- 13.00 hod.

ČI. 3

Doba výpožičky

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020.

ČL 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie a umožniť mu užívanie za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky v rozsahu a na účel dohodnutý 
v tejto zmluve.

Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky, ani jeho časť do podnájmu, 
výpožičky inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu vypožičiavateľa.

Vypožičiavateľ je  povinný bezodkladne písomne oznámiť požičiavateľovi informácie
o zmene adresy svojho bydliska, zmene telefónneho čísla.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje v nebytových priestoroch, ktoré sú predmetom 
výpožičky, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, príslušné predpisy z oblasti 
protipožiarnej ochrany, bezpečnostné predpisy, prevádzkový poriadok školy.

Ak dôjde k akejkoľvek škode počas činnosti na zariadení a zapožičaných priestoroch, 
uhradí ju  vypožičiavateľ v plnej výške.

Požičiavateľ nezodpovedá za prípadné úrazy počas činnosti v zapožičaných
priestoroch.

Vypožičiavateľ je tiež povinný dodržiavať pokyny a nariadenia riaditeľky Základnej 
školy Rázusova, Čadca.

Vypožičiavateľ zodpovedá za dodržiavanie čistoty a poriadku v zapožičaných
priestoroch.

ČI. 5

Skončenie výpožičky

Výpožička nebytových priestorov zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, 
resp. dohodou zmluvných strán.



Táto zmluva môže byt’ menená, doplňovaná, alebo upravovaná len so vzájomných 
súhlasom zmluvných strán. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej 
forme.

Výpovedná doba je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená.

Požičiavateľ je povinný predmet výpožičky odovzdať najneskôr v deň skončenia 
výpožičky v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

ČI. 6

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť 
originálu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke požičiavateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne. Zmluvné strany si zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju  vlastnoručne podpísali.

V Čadci, dňa 24. 10.2019
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Mgr. Zdenka Maslíková 

požičiavateľ
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Ing. Elena Grambličková 
vypožičiavate!’

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Zriaďovateľ s predloženou zmluvou a jej podmienkami: súhlasí - jLesúMasŕ

V Čadci dňa. /f . 10 ■ h 9 f  y

S

/
Ing. Milan Gura 

primátor Mesta Čadca


