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Zmluva č. 4/2014 

o výpožičke  

 
uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v platnom znení a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 
Požičiavateľ:   Gymnázium Vavrinca Benedikta  Nedožerského Prievidza 

    Matice slovenskej 16,  Prievidza 
Sídlo:    Matice  slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

Právna forma:   rozpočtová organizácia VÚC 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Eleonóra Porubcová,  riaditeľka školy 

IČO:    00 160 750 

Bankové spojenie:  ŠTÁTNA POKLADNICA 

Číslo účtu:   SK05 8180 0000 0070 0050 5414 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej 

stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

 

Vypožičiavateľ: Jazyková škola Trenčín 
Sídlo: Ul. 1. mája 2, 911 35  Trenčín 

Právna forma: príspevková organizácia VÚC 

Štatutárny orgán: PaedDr. Eva Kutalová 

IČO 340 749 53 

Bankové spojenie: SK14 8180 0000 0070 0050 6804 

Číslo účtu: ŠTÁTNA POKLADNICA 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

 

 

 

Článok II. 
Predmet  zmluvy 

 
1. Požičiavateľ je správcom nehnuteľného a  hnuteľného majetku vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja vymedzeného v ods. 2 až 4  tohto článku zmluvy. 

2. Požičiavateľ prenechá bezodplatne do užívania vypožičiavateľovi nebytové priestory – 

učebne - v budove nachádzajúcej sa na ulici Matice slovenskej č. 16, zapísanej na liste 

vlastníctva číslo 8187, katastrálne územie Prievidza, súpisné číslo 10338 ako Gymnázium - 

škola, postavenej na parcele číslo 3253 (zastavané plochy a nádvoria ) o výmere  3 379 m
2
. 

3. Celková výmera podlahovej plochy požičiavaného nebytového priestoru je 460,9  m
2
. 

4. Predmetom zmluvy sú triedy (učebne) č. 25,31,32,33,51,54,55,110  gymnázia podľa 

rozvrhu jednotlivých kurzov jazykovej školy vrátane sociálnych zariadení v popoludňajších 

hodinách od 14.50 – 18.20 hod. v pracovné dni, ako aj  hnuteľný majetok špecifikovaný 

v prílohe č. 2. 
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Článok III. 
Účel výpožičky 

 

Účelom výpožičky je využitie učební na vyučovanie cudzích jazykov v jednotlivých kurzoch 

jazykovej školy. 

 

 

Článok IV. 
Miesto a čas výpožičky 

 
Miestom výpožičky sú učebne č. 25,31,32,33,51,54,55,110 v budove Gymnázia Vavrinca 

Benedikta Nedožerského v Prievidzi v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých kurzov 

v čase od 14.50 -  18.20 hod. 

 

Článok V. 
Úhrada prevádzkových nákladov 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ uhradí do 31.7.2015 náklady na energie 

v sume 100,- € na 1 kurz a na 1 učebňu na základe vystavenej faktúry. Náklady sú rozpočítané 

nasledovne:  

40,00 € na elektrickú energiu 

40,00 €  na plyn  

10,00 €  na vodné 

10,00 € na stočné 

Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia na účet požičiavateľa. Jeden 

kurz jazykovej školy je v počte 120-140 vyučovacích hodín. 

 

2. V prípade omeškania úhrady výpožičky po dni splatnosti, zaplatí vypožičiavateľ 

požičiavateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Požičiavateľ sa zaväzuje: 

 

1. Vykonávať  údržbu a upratovanie učební a ostatných priestorov školy tak, aby vyhovovali 

hygienickým a bezpečnostným predpisom. 

2. Dať k dispozícii v čase výpožičky sociálne zariadenia. 

3. Zabezpečiť riadne vykurovanie v triedach. 

4. Odovzdávať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

5. Požičiavateľ nezabezpečuje dodávku teplej vody v triedach. 
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Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 

 

1. Užívať priestory len na uvedený účel výpožičky s stanovených hodinách. 

2. Neužívať predmet výpožičky alebo jej časť na iný ako dohodnutý účel uvedený v článku 

III. a  neprenechať predmet výpožičky do podnájmu alebo výpožičky bez súhlasu správcu 

majetku. 

3. Chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením. 

4. Zodpovedať za škody spôsobené počas využívania predmetu zmluvy. Vypožičiavateľ na 

vlastné náklady zabezpečí prípadné opravy alebo náhradu poškodeného majetku. 

5. Dodržiavať platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o  požiarnej 

ochrane.  Požičiavateľ prehlasuje, že je s právnymi predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o  požiarnej ochrane oboznámený. 

6. Vypožičiavateľ je povinný zanechať predmet výpožičky v každom dni jeho využívania 

v požiarno-bezpečnostnom stave a v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

Článok VII. 
Doba  výpožičky 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2014 do 30.6.2015. 

 

Článok VIII. 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

 
Náklady spojené s  prevádzkou predmetu zmluvy, ktoré by bránili riadnemu užívaniu 

predmetu zmluvy, znáša požičiavateľ. 

 

Článok IX.  

Skončenie výpožičky 

 
Výpožička skončí: 

  Uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá. 

 Okamžite pri opakovaných stratách a škodách na majetku požičiavateľa v čase 

výpožičky, pri nesplnení si povinností vypožičiavateľa podľa článku VI. alebo pri 

hrubom porušení ustanovení tejto zmluvy zo strany vypožičiavateľa (čl. V.) . 

Týmto však nie je dotknutá povinnosť vypožičiavateľa vyrovnať záväzok voči 

požičiavateľovi. 

 

 

Článok X.  

Platnosť zmluvy a záverečné ustanovenia 
 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch  zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň 

po  jej zverejnení. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno  platne vykonať len písomnými dodatkami po dohode 

zmluvných strán. 
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3. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis.  

5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne 

prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 

- Príloha č.1-rozhodnutie štatutárneho orgánu správcu o dočasnej prebytočnosti majetku 

- Príloha č. 2 – Vymedzenie hnuteľného majetku výpožičky 

 

 

V Prievidzi dňa  

 

 

Požičiavateľ:       Vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

 

..............................................     ..................................................... 

PaedDr. Eleonóra Porubcová          PaedDr. Eva Kutalová   

      riaditeľka školy                                       riaditeľka Jazykovej školy Trenčín 

 

 

 

 

 


