
Zmluva č. 7/2018/N

o výpožičke

uzatvorená v zmysle § 659 a  nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonni'ka v platnom
znenĺ, zákona  č.  446/2001 Z.  z.  o  majetku vyšších  územných  celkov v znení neskorších

predpisov v platnom zneni` a v zmysle Zásad  hospodárenia  s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja

požičiavatel':

SI'dlo:

Zastúpený:
Bankové spojenie:

lBAN:

lčo:
DIČ:     .

Zriaďovateľ:

(d'alej  len  ,,Požičiavateľ``)

Vypožičiavateľ:
Sídlo:

lčo:
DIČ:

zapi'saná:

konajúca:

Bankové spojenie:

(ďalej  len „Vypožičiavateľ`)

Čl.  l.

Zmluvné strany

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice slovenskej 16, Prievidza
Matice slovenskej  16, 97101   Prievidza
PaedDr.  Eleonóra  Porubcová,  riaditeľka  školy

Štátna  pokladnica

SK05 8180 0000 0070 0050 5414
00160750
2021351860
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Tatranská mliekareň, a. s.
Nad trat'ou 26, 060 01 Kežmarok
31654 363
2020515596
v obchodnom   registri   Okresného  súdu   Prešov,   Oddiel:

Sa, Vložka  číslo:  108/P

PhDr. Ján  Husák -člen  predstavenstva

lng.  Ľubomír Valčuha -člen  predstavenstva

č.  účtu  15003-562/0200 vedeného vo VÚB, a. s.

Čl.  ll

Predmet a účel zmluvy

1.    Požičiavatel'   je    správcom    nehnutel'ného    majetku    vo    vlastníctve    Trenčianskeho
samosprávneho  kraja  so  sídlom  v  Trenčíne,  nachádzajúceho  sa  v  Prievidzi,  na  ulici
Matice    slovenskej    16,    zapísaného    Okresným    úradom   v     Prievidzi,    katastrálnym
odborom   na   LV   č.   8187,   pre   okres   Prievidza,   obec   Prievidza,   katastrálne   územie
Prievidza    ako  Gymnázium  -škola  s  prideleným  súpisným  číslom  338,  postavená  na

pozemku  parcela  registra  ``C"  KN  č.  3253 -zastavané plochy a  nádvoria o výmere
3  379  m2.

2.    Požičiavatel'  prenecháva  vypožičiavateľovi  do  výpožičky  -dočasného  bezodplatného
užívania,   za   podmienok   dojednaných   vtejto   zmluve,   čast'   nebytových   priestorov



nachádzajúcich   sa   vnehnuteľnosti    bližšie   špecifikovanej.   vbode    1.   tohto   článku

zmluvy,   konkrétne  čast'  chodby  na  2.   poschodĺ  o výmere  1  m2.   Presná  špecifikácia

predmetu   výpožičky   v podobe   zakreslenia   v priestorovej.   mape   je   neoddeliteľnou
súčast'ou  predmetnej zmluvy -Pri`loha č.1.

3.    Vypožičiavatel`   predmet   výpožičky   prijĺma    a  zaväzuje   sa    ho   využĺvať   výlučne   za

účelom   inštalácie   a zabezpečenia    prevádzky   predajného   automatu   typu   SAMBA
Classic s príslušenstvom  na dodávanie tovaru  -mliečnych  produktov.

4.    Vypožičiavateľ    sa    zaväzuje    zabezpečit'    prostredníctvom     predajného    automatu
bezhotovostný    predaj    tovaru,    ato    formou    kreditných    kľúčov    spredplateným
kreditom,  ktorý bude vo vlastnĺctve konečného spotrebiteľa,  ktorým je pre účely tejto
zmluvy  žiak  alebo  zamestnanec  Požičiavateľa,  pričom  za  predplatený  kredit  si  bude

môct'    konečný    spotrebitel'    kúpit'    tovar    vpredajnom     automate     umiestnenom
v nebytovom   priestore  tvoriacom   predmet  výpožičky   podl'a  tejto  zmluvy.   Zoznam
tovaru  a jeho kúpna  cena tvoria  Prílohu č.  2 zmluvy.

5.    Vypožičiavatel'sa zaväzuje  priebežne dodávat' do  predajného automatu tovar tak, aby
bola v čo najväčšom  rozsahu využitá jeho  kapacita.

Čl.  lll

Podmienky umiestnenia predajného automatu a jeho servisu

1.    Vypožičiavateľ  umiestni   predajný  automat  s  príslušenstvom  v nebytovom   priestore
tvoriacom  predmet výpožičky podľa tejto zmluvy.

2.    Vypožičiavateľ sa  zaväzuje  uhradit'  na  účet  Požičiavatel'a  cenu  za  elektrickú  energiu

reálne  spotrebovanú  v súvislosti  s prevádzkou  predajného  automatu  umiestneného
v nebytovom  priestore  tvoriacom  predmet  výpožičky  podl'a  tejto  zmluvy,  na  základe
faktúry vystavenej vypožičiavatel'om a  to nasledovným spôsobom  :
-      za   obdobie   september  až   december,   do   15.   decembra   daného   kalendárneho

rc)ka,  sumu  26,40 eur s  DPH.
~      za  obdobiejanuáražjún,  do  30.júna  daného  kalendámeho  roka  sumu  39,60eur

s  DPH.

V prípade  ukončenia  predmetného  zmluvného  vzt'ahu  pred  termínom  31.  december

príslušného    kalendárneho    roka,   je    Vypožičiavateľ   povinný    uhradit'    cenu    reálne
spotrebovanej    elektrickej    energie    za    obdobie,    ktoré    zodpovedá    dížke    trvania

predmetnej   zmluvy.    Predpokladom   je,   aby   bol    predajný   automat   vrozhodnom
období v prevádzke.

3.    Servis  a  prevádzku   predajného  automatu   sa  zaväzuje  zabezpečovat'  Vypožičiavateľ.
Vypožičiavatel' prostrednĺctvom  svojho  zamestnanca  zabezpečí distribúciu  kreditných

kľúčov,    dobíjanie    kreditu,   vedenie    evidencie   a  dopĺňanie    predajného    automatu

tovarom.
4.    Požičiavateľ     zabezpečí     bezproblémový     pri'stup     zamestnancovi     Vypožičiavatel'a

k predajnému  automatu  na jeho sprevádzkovanie,  servis  a  iné  úkony súvisiace  s jeho
efektívnym využívaním.

5.    Požičiavateľ  sa  zaväzuje  kvykonaniu  opatrení,  ktoré  je  možné  od  neho  spravodlivo

požadovat',      aby      predajný      automat      umiestnený     vjeho      priestoroch      nebol
poškodzovaný  či   už  nesprávnym   použĺvaním  alebo   úmyselným   konaním  zo  strany
osôb,  ktoré sa  nachádzajú v priestoroch  Použi'vateľa.



Čl. lv

Poistenie

1.    Predajný   automat   vrátene   jeho   prĺslušenstva   umiestnený   vnebytovom   priestore
tvoriacom   predmet  výpožičky  podl'a  tejto  zmluvy  bude  poistený  Vypožičiavateľom.
Vprípade    jeho    poškodenia,    odcudzenia,    pri'padne    iného    násilného    konania    je

Požičiavatel'   povinný   uvedenú    skutočnost'   oznámit'   Vypožičiavatel'ovi    a  na   polícii.

0 takomto  konani'  bude  spi'saný  záznam  o spôsobenej  škode  pre  potreby  ohlásenia

poistňej  udalosti.

Čl.v

Doba výpožičky

1.    Zmluva   o   výpožičke   sa   uzatvára   na   dobu   určitú   súčinnost'ou   od   20.09.   2018   do
30.06.2019.

Čl. vl

Zánik zmluvy

1.    Táto zmluva  zaniká:

a)    skončením doby, na  ktorú  bola dojednaná,
b)    písomnou   výpoved'ou   zo   strany   Vypožičiavateľa   v prípade,   ak   prevádzkovanie

predajného  automatu  vykazuje  stratu,  a  to v obdobi' troch  po  sebe  nasledujúcich
kalendárnych   mesiacoch   (d'alej   len   „rozhodné   obdobie").   Stratou   sa   rozumie

záporný rozdiel  medzi dosiahnutým ziskom v rozhodnom období a prevádzkovými
nákladmi   predajného  automatu.  V tomto   pri'pade  Vypožičiavatel'  môže  Zmluvu
ukončit'  výpoved'ou,   ktorá   nadobúda   účinnost`  ku   koncu   kalendárneho   mesiaca
nasledujúceho po  mesiaci, v ktorom sa výpoved' doručila  Požičiavateľovi,

c)    vzájomnou dohodou,
d)    zánikom jednej zo zmluvných strán  bez právneho nástupcu.

2.    V pri'pade   ukončenia   predmetného   zmluvného  vzt'ahu     sa   Vypožičiavateľ  zaväzuje
k vráteniu  nevyčerpaného  kreditu,  t.j.  zostávajúcej  finančnej  čiastky  zistenej  z auditu

predajného   automatu   umiestneného   v nebytovom   priestore   tvoriacom   predmet
výpožičky   podľa   tejto   zmluvy,   ato   všetkým   konečným   spotrebiteľom,   zo   strany
ktorých  došlo  k jeho  predplateniu.

Čl.  v]l

Záverečné ustanovenia

1.    Predmetná  zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach,  z  ktorých  každá  zmluvná  strana
obdrží jedno jej vyhotovenie.

2.    Zmluva  nadobúda  platnost'  dňom  podpisu  všetkými  zmluvnými  stranami  a  účinnost'
dňom  nasledujúcim  po  dni jej  zverejnenia  podl'a  ust.  §  5a  zákona   č.  211/2000  Z.z.  o
slobodnom  pri'stupe  k   informáciám  v  zneni'  neskorších  predpisov,  v  spojeni'  s   ust.  §
47a    zákona  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v  znení  neskorších  predpisov  na



webovej stránke  Požičiavateľa.

3.    Zmeny  a  doplnky  k  tejto  zmluve  môžu  byt'  vykonané  len  písomnými  a  očíslovanými
dodatkami  podpísanými zmluvnými stranami.

4.     Právne vzt'ahy neupravené touto zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami zákona

č.   40/1964   Zb.   Občianskeho   zákonníka   vplatnom   zneni`   a   ostatnými   súvisiacimi

právnymi  predpismi SR.
5.    Zmluvné   strany   potvrdzujú   svojĺm   podpisom,   že   sa   oboznámili   so   znenĺm   tejto

zmluvy,  súhlasia  s  nĺm  a  prehlasujú,  že  zmluva  nebola  uzatvorená  v tiesni  ani  za  inak

jednostranne nevýhodných  podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými  podpismi.
E=

V  Prievidzi  dňa:

VvpdživciaNaĺkex    z8"               )

•fá.t.r.a--n'ská-:l-%NEäŤ:^ň`=.-s.

lng.  Ľubomírvalčuha      Ph

člen  predstavenstva       čl

požičiavateľ: to , Ô , loď

Gymnázium V.  8.

PaedDr.  Eleonóra  Porubcová

riaditeľka  školy


