
Zmluva o výpož!čke
uzatvorená podl'a § 659 a nasl. zákona č, 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov (d'alej len ,,Občiansky zákonník")

Zmluvné strany :

Požičiavatel':
Sídlo:

Tstúpený:
ICO:
DIČo:
Bankové spojenie:
(d'alej len,,požičiav ate|"')

Vypožičiavatel':
Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
DIČo:
Bankové spojenie:

Zmllvné strany

Základná škola, Clementisova 616ll, Kysucké Nové Mesto
Základnáškola, Clementisova 61611,024 0l Kysucké Nové Mesto
Mgr. Igor Ševec - štatutár organizácie
3781 3005
2021681068
SK l5 0200 0000 00l9 3795 6954

a
centrum vol'ného času
Komenského 1163140 94127,Kysucké Nové Mesto
Mgr, Kamila Bendová- riaditel'ka
37812840
202168l068
sK l9 0200 0000 0016 3202 6254

(d'alej len,,vypožičiavatel"')

Čtánok I
Predmet zmluvy

l. Požičiavatel' je správcom rnajetku; majetok mázverený do správy od zriad'ovatel'a Mesto
Kysucké Nové Mesto, ktorý je vlastníkom rnajetku-stavby:

- Základnej školy, Clementisova616, Kysucké Nové Mesto na pozenrku registra C KN parc.
č, l774l49 (LV č. l 880, katastrá|ne územie Kysucké Nové Mesto), druh stavby 610,

- Družina a jedáleň, Clementisova 1377, Kysucké Nové Mesto na pozemku registra C KN
parc. č. 1X74l50 (LV č, 1880, katastrálne územie Kysucké Nové Mesto), druh stavby 6l0,

- Telocvičňa , Clenrentisova l379, Kysucké Nové Mesto na pozemku registra C KN parc. č.
l774l50 (LV č. l880, katastrálne územie Kysucké Nové Mesto) druh stavby 720,

- Ihrisko na pozenrku registra C KN parc. č. 17741123 (LY č. 1880, katastrálne územie
Kysucké Nové Mesto), druh stavby 723.
Na základe tejto zrrrluvy požiěiavatel' prenecháva vypožičiavatel'ovi do bezplatného
dočasného užívania priestory: vel'kú telocvičňu 350 m2 , rnalú telocvičňu 754 m2 ,

šatňu l5 m2 (počet ......:l......,,..,), šachovú miestnosť 35 m2, pohybové štúdium 280 m2

, saunu 30 m2 ihrisko s umelou trávou 576 m2 (d'alej len ,,predmet výpožičky") za
podmienok určených touto zmluvou.
Požičiavatel' je oprávnený majetok, ktorý ma v správe, prenechať do výpožičky tretím
osobám v zmysle ,, Zásad hospodárenia obce a nakladania s majetkonr obce Mesto
Kysucké Nové Mesto",

l. Vypožičiavatel' bude
CVČ .
Vypožičiavatel' bude

Clánok II
Účet a trvanie výpožičky

vypožičané priestory užívať na vedenie krúžkov prostredníctvom

využívať priestory pre nasledovné krúžky v terrrrínoch:
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Šporotvo -pohyborý( p. Kavčiaková) - streda : vel'ká telocvičňa - l4:00:16,00 hod.,

šikovníček (p. Kavčiaková) - pondelok: trieda - l4:00-16:00 hod. Učenie hrou( p.

Trúchla) - utorok: trieda * 14:00:16,00 hod., Športový ( p. Trúchla) - streda: vel'ká
telocvičňa -l4:00:l6,00 hod., Futbal,florbal (p. Bandura) -štvrtok : vel'ká telocvičňa,
malá telocvičňa, ihrisko s umelou trávou - l5:00-17:00 hod., Stolný tenis * štvrtok: vel'ká
telocvičňa 18,00:20,00 hod., Šach a športové hry (p.Ševčík) - pondelok : vel'ká telocvičňa
- 14:00:16,00 hod., malá telocvičňa a šachová miestnosť - štvrtok 14:00:l6,00,
Matematika v kocke a logické hry (p.Ševčík) streda: trieda - 14:00:16,00 hod.,,., Džudo
(p. Ku_chár)-pondelok, streda, štvrtok,: malátelocvičňa- l5:00- l7:00 hod., l8:00 -20:00
hod,, Športovo - tanečný ( p. Bukovská) - utorok :, ma|á telocvičňa, - 14:00:l6,00 hod,
X'utbal, florbal (p. Bukovská) - štvrtok : vel'ká telocvičňa- l4:00:l6,00 hod. , Strelecký
( p. Behúňová) - pondelok : pohybové štúdium - 14:00:16,00 hod, MaŽoretlry ( s.

Ďuranová) - štvrtok. malá telocvičňa 16:00 -18:00 hod., nedel'a:pohybové štúdiurn -
l0:00-12:00 hod., Herecko-pohybovo-spevácky (p. Franc) súbor LETIKO, piatok:

trieda l4:00:16,00 hod.,Zábavné učenie (p. Kubalíková) utorok: trieda 14:00:l6,00 hod.,

Slovenčina od Apo Z (p. Očková) utorok: trieda 14:00:l6,00 hod., Basketbaloqi a

futbalový ( p, Baěík) - streda: vel'ká telocvičňa -16:00:18,00 hod., pondelok : malá
telocviěňa - l 6:00: l 8,00 hod

3, Výpožička sa dojednáva na dobu určitú odQ7..!p,p:.?.9........ ďo .!8,..9.1.,k.?7.......

článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavate|' sa zavázuje odovzdať vypožičiavatel'ovi predmet výpožičky na užívanie

v stave spósobilom na riadne a dohodnuté užívanie.

2, Yypožičiavatel' svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu

výpožičky a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky ktoré sú nasledovné :

- do telocviční, pohybového štúdia je povolený vstup len v cvičebnorrr úbore, v čistej
športovej obuvi s bielou podrážkou nezanechávajú stopy na podlahe telocvične,
_ do vypožičaných priestorov vstupujú deti a iné osoby len pod vedením určeného

vedúceho.
- vedúci zodpovedá za dodržiavanie prevádzkového poriadku, bezpečnostných predpisov

a časového rozpisu cvičenia.
- vypožičiavatet'zodpovedáza šetrenie elektrickej energie, vody, stien, podlahy anáradia
v telocvični azazverené kl'úče, ktoré nesmie zapožičať žiadnej tretej osobe.
- vo všetkých priestoroch školy je zakázané fajčiť.

3. Vypožičiavatel' je oprávnený užívať prednret výpožičky riadne a v súlade s účelom

uvedeným v čl. Il ods. tejto zmluvy, pričom je povinný užívať predmet výpožičky tak, aby

nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu. Vypožičiavatel' zodpovedá

požičiavatel'ovi za škodu spósobenú porušením povinnosti podl'a predchádzajúcej vety.

4. Vypožičiavatel' nie je oprávnený prenechať predmet výpožiěky tretírrr osobárrr bez

predchádza.i úceho súh lasu pož ičiavatel'a.

5. Vypožičiavatel' sa zavázuje, že vopred oznámi požiéiavatel'ovi ( minimálne deň dopredu ),

že nebude vypožiěaný objekt v daný deň využívať. Požičiavatel'má právo podl'a vlastného
uváženia uprednostniť iný subjekt, alebo seba v daný termín stým, že vypožičiavatel'ovi
danú záležiíosť oznámi minimálne deň vopred. v daný deň dohodnutého nájmu.

Vypožičiavatel' m6že požiadať požičiavatel'a výnimočne o zmenu termínu, času oproti
dohodnutérrru ternrínu v tejto zmluve. Je na požičiavatel'ovi, ěi vypožičiavatel'ovi vyhovie.
Pokial' by vypožičiavatel' chcel upraviť zmenu termínu, času s požičiavatel'om dlhodobo,
bude po vzájornnej dohode urobený doplnok k zmluve.
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čHnok IV
Skončenie výpožičky

Zmluvné strany móžu ukončiť výpožičku kedykol'vek písomnou dohodou.
Zmluvné strany móžu písomne vypovedať túto zmluvu kedykol'vek podl'a § l0 zákona č.

11611990 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota jeden

mesiac azačínaplynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doruěení výpovede druhej
zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že požiěiavatel'
predchádzajúceho písomného upozornenia
vypožičiavatel'ovi ak:
a) vypožičiavatel' v rozpore s touto zmluvou dá predmet výpožičky, alebo jeho časť, do

výpožičky k dispozícii inej tretej osobe,
b) vypožiěiavatel', užíva predmet výpožičky, alebo jeho ěasť, na iný účel ako dohodnutý,
c) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté

o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet výpožičky.

čtánox V
záverečné ustanovenia

Všetky zmeny a doplnky dohodnutých podmienok výpožiěky móžu byť zmenené len na
základe vzájomnej dohody formou písomného dodatku.
Pre právne vzťahy touto zmluvou neupravené platia príslušné ustanovenia Oběianskeho
zákonníkaa ostatné platné všeobecne závázné právne predpisy Slovenskej republiky.
Zm|uva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a to 1 pre
vypožičiavatel'a a l pre požičiavatel'a.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne avážne, nie vtiesni za
nápadne nevýhodných podnrienok, prečítali ju, porozutneli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia podl'a § 47a Občianskeho zákonníka.
Požičiavatel' súhlasí s tým, aby sa celý obsah tejto zmluvy zverejnil na webovom sídle
povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.

V Kysuckom Novom Meste, dňa ..,,......9.9:.?,,.AQ.?8,

Za vypožióia
Mgr, Karnila Bendová - riadi

Za zriad'ovatel'a,.

móže okamžite odstúpiť od tejto zm|uvy bez
abez akýchkol'vek d'alších závázkov voéi
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Za požičiavate
Mgr. Igor

Ing. Marián Mihalda - primátor mesta
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