
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/2021 

 (ďalej len ako „zmluva“) 

uzavretá podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

 

Požičiavateľ:  Stredná  zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola                            

IČO:  00607312   

DIČ:                2021136612 

Sídlo:  Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda  

zastúpená:      PaedDr.Beata Miklósová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000493556/8180 

(ďalej len ako „požičiavateľ“) 

 

 

Vypožičiavateľ: Jazyková škola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda 

IČO:                   36086223             

DIČ:                   2021425351 

Sídlo:                 Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda            

zastúpená:         Mgr.Klára Sándorová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000493855/8180  

(ďalej len ako „vypožičiavateľ“) 

(ďalej spoločne požičiavateľ a vypožičiavateľ aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako 

„zmluvná strana“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy a účel výpožičky 

1. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trnavského samosprávneho kraja.  

2. Požičiavateľ je správcom majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja 

(ďalej tiež ako „TTSK“), a to: 
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- nehnuteľnosti v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda 

evidovanej na LV č. 2515 ako budova so súp. č. 349, na parcele registra „C“ parc. č. 

1668/4. Budova sa nachádza na Športovej ulici č. 349/34, 929 01 Dunajská Streda. 

3. V zmysle čl. IX. ods. 9.4. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK si 

správcovia môžu navzájom prenechať do užívania majetok v ich správe na základe 

zmluvy o výpožičke. Vypožičiavateľ   v tomto   prípade   uhrádza   iba   náklady   

spojené s výpožičkou, t. j. ceny za energie a služby. 

4. V súlade s vyššie uvedeným sa zmluvné strany dohodli, že požičiavateľ bezodplatne 

prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky časť priestorov budovy uvedenej v ods. 2 

tohto článku zmluvy, a to konkrétne: miestnosť kancelária riaditeľky o rozlohe 27,3 m2   

miestnosť sekretariát-zborovňa o rozlohe 35 m2 , chodby, WC nachádzajúcich sa na 

prízemí s celkovou rozlohou 87 m2 vrátane vnútorného vybavenia (ďalej len ako 

„predmet výpožičky“).  

5. Predmet výpožičky je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody a vybavený príslušnými 

elektrickými rozvodmi.  

6. Uvedený predmet výpožičky požičiavateľ poskytuje za účelom činnosti 
administratívno-prevádzkového úseku vypožičiavateľa s ohľadom na ukončenie 
činnosti Jazykovej školy a jej zrušenie k 31.08.2021.  

7. Vypožičiavateľ preberá predmet výpožičky do užívania a zaväzuje sa ho užívať 
v súlade s dohodnutým účelom. 
 

Čl. II 

Doba výpožičky  

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.7.2021 do 31.8.2021.   

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi v prípade 

skončenia zmluvy vyplývajúceho z Čl. V v stave zodpovedajúcom dojednanému 

spôsobu užívania a bežnému opotrebeniu, čo potvrdia zmluvné strany podpisom 

písomného protokolu o vrátení predmetu výpožičky. 

3. O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky sa vyhotoví protokol, ktorý je prílohou 

tejto zmluvy a ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. 

 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave 

spôsobilom na obvyklé užívanie ku dňu účinnosti tejto zmluvy.  

2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky tak, aby nedošlo k jeho 

poškodeniu, znehodnoteniu a je povinný chrániť ho pred zničením. O prípadných 

škodách je povinný informovať požičiavateľa. Za škodu na predmete výpožičky 

zodpovedá v zmysle príslušných ustanovení o zodpovednosti za škodu vyplývajúcich 

z Občianskeho zákonníka.  

3. Drobné opravy a udržiavacie práce predmetu výpožičky v hodnote do 300 Eur, ako aj 

poistenie vnútorného vybavenia zabezpečuje vypožičiavateľ na vlastné náklady.  

4. Vypožičiavateľ zodpovedá za plnenie povinností v oblasti požiarnej ochrany 

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vzťahu k predmetu výpožičky a činnosti 

osôb, ktoré sa v priestoroch predmetu výpožičky nachádzajú s jeho súhlasom.  
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5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený predmet výpožičky prenechať na užívanie tretej 

osobe alebo užívať predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom. Na/v 

predmete výpožičky nie je oprávnený realizovať žiadne zmeny ani zásahy, 

s výnimkou drobných opráv a udržiavacích prác v zmysle ods. 3 tohto článku zmluvy. 

6. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť, len čo ho nepotrebuje, najneskôr 

však  skončením zmluvy o výpožičke, a to v stave, ktorý zodpovedá bežnému 

opotrebeniu. O vrátení predmetu výpožičky spíšu zmluvné strany osobitný protokol.  

7. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky aj pred 

skončením zmluvy, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky riadne a ak ho 

užíva v rozpore s dohodnutým účelom, ktorému má slúžiť a dôjde z týchto dôvodov 

k skončeniu zmluvy.  

 

Čl. IV 

Náhrada nákladov za energie a služby 

1. Vypožičiavateľ je povinný nahrádzať požičiavateľovi náklady na energie a služby 

spojené s užívaním predmetu výpožičky, a to náklady za vykurovanie, elektrickú 

energiu, vodné a stočné, odvoz komunálneho odpadu, strážnu službu a pod. vo 

výške celkovo 180,00 Eur.  

2. Vypožičiavateľ je povinný uhrádzať vyššie uvedené náklady na účet požičiavateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na základe faktúry 

požičiavateľa so splatnosťou minimálne 14 dní od jej doručenia vypožičiavateľovi.   

 

Čl. V 

Skončenie zmluvy 

1.  Platnosť tejto zmluvy skončí: 

a) uplynutím doby výpožičky;  

b) dohodou zmluvných strán;  

c)  odstúpením od zmluvy; odstúpiť od zmluvy je oprávnená ktorákoľvek zmluvná 

strana pre porušenie povinností uvedených v tejto zmluve druhou zmluvnou 

stranou, pričom odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, s uvedením dôvodu 

odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od 

zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane;  

d) v prípade, že prestane plniť svoj účel. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

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

1.7.2021 za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou formou.  
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3. Na ďalšie právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom TTSK. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) exemplároch, z ktorých 1 (jeden) obdrží 

požičiavateľ,1 (jeden) vypožičiavateľ a 1 (jeden) zriaďovateľ zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si ju prečítali, porozumeli jej obsahu, že táto zmluva 

vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju podpísali. 

 

Prílohy: Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky 

 

 

 

Dunajská Streda, dňa 06.07.2021   Dunajská Streda, dňa 06.07.2021 

 

 

Požičiavateľ:                 Vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

 

....................................................                                  ......................................................                                      
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                                    Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky 

            vyhotovený na základe zmluvy o výpožičke č.1/2021 uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 

Požičiavateľ:  Stredná  zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola                            

IČO:  00607312   

DIČ:                2021136612 

Sídlo:  Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda  

zastúpená:      PaedDr.Beata Miklósová, riaditeľka školy 

 

 

Vypožičiavateľ: Jazyková škola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda 

IČO:                   36086223             

DIČ:                   2021425351 

Sídlo:                 Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda            

zastúpená:         Mgr.Klára Sándorová, riaditeľka školy 

 

Predmet prevzatia: 

Predmetom zmluvy bolo vypožičiavanie miestností uvedené v Čl.I ods.4 za účelom činnosti 

administratívno-prevádzkového úseku vypožičiavateľa do 31.08.2021. 

Požičiavateľ podpisom preberá predmet výpožičky od vypožičiavateľa ako je uvedené 

v predmete prevzatia. 

 

 

 

Dunajská Streda, dňa 06.07.2021   Dunajská Streda, dňa 06.07.2021 

 

 

Požičiavateľ:                   Vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

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

 

 


