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Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.391ĺ2021
uzatvorená v zmysle ust. $ 659 a násl. zákona č. 40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,Zmluva")

čl. I.

ZMLUVNÉ sľRaľy

Požičiavatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7, g21 00 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Bankovéspojenie: Slovenskáspoľitel'ňa,a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 l85
DIČ: 2O21O24O49

(d'alei len,, Požičiavateľ" )(
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2. Vypožičiavatel':

Sídlo:
IČo:
Konajúci:
DIČ:
tČ opH:
E mail:

ELEZI, s.ľ.o.
zapisaný v obchodnom registri okresného súdu Bľatislava I,
oddiel: Sro, Vložka číslo: l04908l/B
Roľnícka 9253151, 83 107 Bľatislava-Vajnory,
48207 306
MUDľ. Mgľ. KemalElezi, MPH, konateľ spoločnosti
21,20088707
sK2120088707
kemal@elezi.sk
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Bankove spojenie: CSOB
IBAN: SK75 7500 0000 0040 21842475
(d'alej len,, Vypožičiavateľ" )
(Požičiavateľ a Vypožičiavatel'v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
UVODNE USTANOVENIA

PoŽičiavateľ je vylučným vlastníkom nehnuteľnosti na ulici Váhová v Šali, a to sociálne
zariadenie pre umelú ľadovú plochu s.č. l00ó/l7 postavené na pozemku paľc' č.2529/4
zastavanéplochy a nádvoria o ýmeľe 432m2,vedené katastrálnym odborom okľesného
úradu Šaľa, v registri CKN pľe katastrálne územie a obec Šaľa na LV č' 1 (ďalej len

,,nehnutel'nost').
VypoŽičiavateľ listom zo dfia I4.0l.202I poŽiadal PoŽičiavateľa o výpoŽičku časti

nehnuteľnosti a to nebytoých priestoľov za účelom zriadenia za účelom zĺiadenia
Mobilného odbeľovóho miesta COVID - 19, testovanie PCR testami (príloha č. 1 _

grafi cké vyznačenie nebytových priestoľov).

VýpoŽička nehnuteľnosti bola schválená primátorom mesta Šaľa v súlade s ust. $ 4 ods.

2 písm. e) Zásadhospodáľenia s majetkom mesta Šaľa.
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4. V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné stľany dohodli na uzatvoľení tejto Zm|wy

o výpoŽičke č,. 39l ĺ202 l (ďalej len,,Zmluva").

čl. ilI.
PREDMEľ a učEl vÝľoŽtčry

PoŽičiavateľ pľenecháva VypoŽičiavateľovi za podmienok ďalej dohodnutých v tejto

Zm|uve do vypoŽičky nasledovné nebytové priestory nachádzajuce Sa v nehnuteľnosti:

a) bufet o výmere podlahovej plochy 74,33 m2 v celosti,

b) sedenie pri bufete o výmeľe podlahovej plochy 30,67 m2 v celosti,

(ďalej len,,predmet výpoŽičky").

Celková ýmeľa podlahovej plochy predmetu rnýpoŽičky v pľíslušnom podiele je 45 m2.

pľedmet výpoŽičky je bliŽšie špecifikovaný v Prílohe č' 1. tejto Zmluvy.

Zmluvné stľany výslovne vyhlasujú, Že pľedmet uýpoŽičky je špecifikovaný dostatočne

určitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sa zaväzuju toto neľozpoľovať.

VypoŽičiavatel' sa zavänlje uživat' predmet výpožičky výlučne na účel ziadenia

mobilného odberového miesta CoVID _ 19, testovanie PCR testami.

Pľe prípad porušenia účelu výpoŽičky spôsobom, že Yypožičiavateľ bude predmet

rýpoŽičky uŽivať na iný, ako dohodnutý účel sa Zmluvné strany výslovne dohodli, Že

PoŽičiavateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

VypoŽičiavateľ je oprávnený spolu s predmetom rnýpoŽičky uŽivať ýlučne pre vlastné

potreby sociálne zaiadeniemiestnost' č. 5 ',WC Ženy" o výmere podlahovej plochy 77,52

m2, ako aj priestory chodby za účelom prístupu k predmetu výpožičky.

čl. ry.
DoBA vÝľoŽlčry

PoŽičiavateľ prenecháva Yypožlčiavateľovi pľedmet rnýpožičky na dobu uľčitú od

01.07.2021 do 30.06.2022.

odovzdani e a prevzatie pľedmetu ýpoŽičky vykonajú Zmluvné strany fuzickou
pľehliadkou priestorov.

Pri odovzdani aprevzatí predmetu výpoŽičky do uživania Vypožičiavateľovi vyhotoví

PoŽičiavatel'',protokol o technickom stave" v štyroch vyhotoveniach, ktory podpíšu obe

zmluvné strany, dva (2) rovnopisy prevezme PoŽičiavateľ a dva (2) vypoŽičiavateľ. Pri

ukončení výpoŽičky Zmluvné stľany vyhotovia a podpíšu ,,protokol o technickom stave"

najneskôr posledný deň pred ukončením doby ýpoŽičky.

čl. v.
ÚHnĺoĺ ľÁrlĺu ov ZASLUŽBY SPoJENÉ s uŽÍvĺľÍnĺ

lreŽijné náklady/

Náklady za s|uŽby spojené s uŽívaním pľedmetu ýpoŽičky predstavujú:

a. náklady na vodné a stočné spolu s nákladmi na odvod zrážkovej vody vo výŠke 6'65

Eur /mesiac,
b. náklady na elektrickú energiu vo výške 23,,24 Euľ/mesiac
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c. náklady na teplo/plyn vo ýške 26,56 Euľ/mesiac
d. náklady spojené s upratovaním spoločných priestorov Vo ýške 6,64 Eur/mesiac

Náklady za s|užby spojene s uŽívaním predmetu výpoŽičky sa VypoŽičiavatel' zavázuje

uhrádzať zálohovo v celkovej ýške 63,09 Euľ mesačne najneskôľ do 15. dňa beŽného

mesiaca na účet PožIčiavateľa uvedený v čl. I. Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu

21200327.Zadeňúhľady sapovaŽujedeňpripísaniaúhrady zasluŽby spojenés uŽívaním

predmetu výpoŽičky na bankový účet PoŽičiavatel'a.

V prípade omeškania VypoŽičiavateľa s úhľadou sluŽieb spojených s uŽívaním predmetu

ýpoŽičky má PoŽičiavatel' pľávo poŽadovat' úroky z omeškania vo ýške stanovenej

Nariadením vlády SR č. 87ll995 Z' z., ktoým sa vykonávajú niektore ustanovenia

občianskeho zákonníka v platnom zneni, z d|Žnej sumy za každý deň omeškania s

úhľadou po lehote splatnosti aŽ do úplného zaplatenia dlŽnej sumy.

Pľenajímateľ si vyhľadzujeprávo na úpľavy ceny nájmu a nákladov spojených s uŽívaním

predmetu nájmu v prípade zmlren platných právnych pľedpisov (zákon, vyhláška,

nariadenie vlády, uznesenie MsZ, Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa)

s účinnosťou odo dňa ich schválenia.

čl.vl.
ľnÁvĺ A PoVINNoSTI vYPoŽIčIAvATEĽA

1. VypoŽičiavateľ vyhlasuje,Žebol oboznámený s technickým stavom predmetu ýpoŽičky,
o ktorom sa presvedčil jeho pľehliadkou na mieste samom.

2. VypoŽičiavatel' je opľávnený vwživat'predmet výpoŽičky v rozsahu dohodnutom v bode

4. čl. III. tejto Zmluvy.
3. VypoŽičiavatel' je povinný:

a) uživat'pľedmet v'ýpoŽičky len na účel a v rozsahu dohodnutom touto Zmluvou,

b) o pľedmet ýpožičky sa riadne starať,

c) uhrádzat'režijné náklady v súlade s touto Zmluvou,

d) umožniť vstup povereným zamestnancom PoŽičiavateľa do predmetu ýpožičky za
účelom preverenia spôsobu uŽívania predmetu ýpožičky alebo za účelom vykonania

stavebných úprav a opráv,

e) bezodkladne hlásiť PoŽičiavateľovi potrebu havarijných opľáv a opľáv nad250,- EUR,

inak zodpo v edá za škodu spôsobenú neplnením tejto zmluvnej povinnosti,

f) udrŽiavať poriadok a čistotu pľedmetu výpoŽičky a na vlastné náklady zabezpečovať

upľatovanie, dezinfekciu a dennú prevádzkovú údrŽbu,

g) pri uživani predmetu výpoŽičky pri výkone svojej činnosti dodľŽiavať všeobecne

závázné pľávne pľedpisy, noffny' smeľnice a pokyny PoŽičiavateľa zbezpečnosti

a ochľany zdravia pri pľáci, ochrany pred poŽiarmi, hygieny a iných predpisov

súvisiacich s výkonom jeho činnosti,

h) v pľípade havárie alebo potreby opráv v predmete výpoŽičky umoŽniť PoŽičiavateľovi

bezodkladný prístup,

i) chránit' predmet ýpoŽičky pred poškodením a zničenírn, bezodkladne na vlastné

náklady odstrániť všetky závady a poškodenia, ktoľé v predmete ýpoŽičky spôsobí

J.
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vlastnou činnosťou, resp. činnost'ou osôb, ktoľé plnili jeho príkazy' resp. sa zdrŽiavali
v pľedmete výpožič:ky s jeho súhlasom,

j) zabezpečiť ýkon drobných úprav účelového charakteru, drobných opľáv súvisiacich

s uŽívaním pľedmetu výpožičky arcvizii vyhradených technických zaiadení vo

svojom vlastníctve na vlastné náklady a zodpovednosť. Za drobnú úpravu alebo

opraw sa pre účely tejto Zmluvy povaŽuje oprava alebo úprava, ktoľej náklady

v jednotlirných prípadoch neprevyšujú sumu 250,- EUR za jednu poloŽku.

k) Pri ukončení výpoŽičky odovzdat' predmet výpoŽičky po vykonaní plošnej aj

pľiestorovej dezinfekcie.

4. VypoŽičiavatel' nie je opľávnený vykonávat' stavebné úpravy ani iné úpravy týkajúce sa

pľedmetu ýpoŽičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu PoŽičiavateľa.

Yypožičiavateľ môŽe poŽadovať úhľadu nákladov spojených s modemizáciou alebo

technickým zhodnotením predmetu rnýpoŽičky len po pľedchádzajúcom písomnom

súhlase PoŽičiavateľa na takúto Zmenu spolu s písomným súhlasom na úhľadu týchto

nákladov. VypoŽičiavateľ však môŽe vykonávať stavené úpľavy aj nazák|ade písomného

súhlasu PoŽičiavateľabezdohody o úhľade nákladov. Ukončenie stavebných úpľav, ktoľé

Vypožičiavateľ vykonal, je povinný bezodkladne písomne oznámiť PoŽičiavateľovi.

5. Vypožičiavateľ berie na vedomie povinnosť poistenia svojho hnuteľného majetku na

vlastné náklady' PoŽičiavateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, ľesp. zničenie majetku

VypoŽičiavateľa.
6. VypoŽičiavatel' zodpovedá za nadmeľné opotrebenie, poškodenie, zničenie predmetu

vypož1čky/jeho časti azaväzuje sa PoŽičiavatel'ovi nahĺadiť škodu vzniknutú v dôsledku
nadmeľného opotrebeni a, po škode nia, zničeni a al ebo stľaty.

7. VypoŽičiavateľ sa zaväzuje po skončeni ýpoŽiéky odovzdať pľedmet qýpoŽičky

PoŽičiavateľovi v Stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie, ak sa

nedohodnú inak.

8. V prípade' ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych predpisov vďahujúcich sa na predmet výpoŽičky, zktoých bude vypl1ývať

potľeba vykonať na pľedmete ýpoŽičky/jeho časti také úpľavy, aby pľedmet rnýpoŽičky

bol ďalej spôsobilý na dohodnuté užívanie,Zm|uvne stľany sa dohodnú na ďalšom trvaní

Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.
9. VypoŽičiavateľ sa ýslovne zaväzuje dodľŽiavať platné pľávne pľedpisy súvisiace

s predmetom qýpoŽičky, ako aj príslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa.

V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa je PoŽičiavateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

10. VypoŽičiavateľ nie je oprávnený pľenechať predmet ýpoŽičky do nájmu, podnájmu,

ýpoŽičky alebo iného faktického uŽivania tľetej osobebez súhlasu PoŽičiavateľa. Pľe

prípad porušenia povinnosti VypoŽičiavateľa uvedenej v prvej vete tohto odseku sa
VypoŽičiavateľ zaväzuje zaplatiť PoŽičiavateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- EUR za

kaŽdý,čo i len začatý mesiac trvania takéhoto stavu a PoŽičiavateľ je opľávnený odstúpiť

od tejto Zmluvy. Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom v predchádzajúcej vete,

zostávajú nedotknuté náľoky Požičiavateľa voči VypoŽičiavateľovi na náhľadu škody.

,1
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1 YypoŽičiavatel'v plnom ľozsahu zodpovedá za ochĺanu pľed poŽiarmi predmetu výpožiéky

a plní povinnosti v ľozsahu ustanovení zákona č' 3l4l200| Z. z. o ochľane pred poŽiarmi

v zneni neskoľších právnych predpisov a vyhlášky č. 12112002 Z. z. o poŽiamej

prevencii v zneni neskoľších pľávnych predpisov.

čl. VII.
ľnÁvĺ A PovINNoSTI poŽtčlĺvATEĽA

1' PoŽičiavateľ prenecháva VypoŽičiavateľovi predmet výpoŽičky v stave spôsobilom na

uŽívanie na dohodnutý účel.

z. PoŽičiavatel' vyhlasuje, Že predmet uýpoŽičky je v prevádzkyschopnom stave

zodpovedajúcom jeho veku a nemá nedostatky, ktoré by bľánili jeho riadnemu užívaniu.

3' Nespôsobilosť uŽívania pľedmetu rnýpoŽičky musí Vypožičiavateľ namietať ihneď pri
jeho pľevzatí, čím sa Zmluva ruší od jej začiatku'

4, PoŽičiavateľ je povinný:
a) odovzdať predmet výpožičky Yypožíčiavatel'ovi do uŽívania v deň nadobudnutia

účinnosti tejto Zmluvy v stave spôsobilom na uŽívanie na dojednaný účel, a v tomto

stave ho udtžiavať azabezpečovať riadne plnenie sluŽieb, ktoých poskytovanie je

s uŽívaním pľedmetu výpoŽičky spojené,

b) Zabezpečit' trvalú pľevádzkyschopnost' pľedmetu wýpoŽičky na dojednaný účel

v súlade s touto Zmluvou.
5. PoŽičiavateľjeopľávnený:

a) Počas trvania Zmluvy vykonať stavebné úpravy alebo iné závažné zmeny (technické,

technologické) predmetu ýpožičky po predchádzajúcom písomnom oznámení

Vypožičiavatel'ovi - mesiac pred začatim práv,

b) Vstupovať do predmetu ýpoŽičky v prítomnosti VypoŽičiavateľa alebo ním
poverenou osobou, za účelom kontroly ich uŽívania Vypožičiavateľom v súlade

s ustanoveniami tejto Zmluvy,
c) Vstupovat' do predmetu rnýpoŽičky v neprítomnosti VypoŽIčiavateľa aj bez jeho

súhlasu, ak htozi vážna škoda a na jej odvľátenie alebo zmiernenie jej následkov je

nevyhnutný vstup do týchto priestoľov; o takomto vstupe a jeho príčinách Požičiavateľ

bezodkladne infoľmuje VypoŽičiavateľa.

6. PoŽičiavateľ súhlasí, abyYypožičiavateľ umiestnil svoj názov s adresou na vstupné dvere

do predmetu rnýpoŽičky.

]. PoŽičiavateľ nezodpovedá za škody VypoŽičiavateľa spôsobené krádeŽou, ani inou

násilnou činnost'ou v pľedmete ýpoŽičky.
8. PoŽičiavateľ je povinný zdtžat' sa konania, ktoľé by bolo v ľozpore s touto Zmluvou

a bránilo by riadnemu uŽívaniu predmetu výpoŽičky VypoŽičiavateľom.

9. PoŽičiavateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla VypoŽičiavateľovi alebo tľetím

osobám na majetku azdravi, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

10. PoŽičiavateľ zabezpečuje na vlastné náklady odstľánenie havarijneho stavu'
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čl. vIII.
SKoNČENIE VÝPoŽIčry

l. Požičiavatel' je opľávnený odstúpiť od tejto Zm|uvy v prípade nedodrŽania podmienok

dohodnutých v tejto Zm|we.

2. Zm|uvne strany môŽu vzt'ah za|ožený touto Zmluvou skončit' kedykol'vek dohodou
Zmluvných strán uzavľetou v písomnej ťorme.

3. V prípade, ak PoŽičiavateľ bude potrebovat'predmet ýpoŽičky na plnenie svojich úloh
prevádzka zimného štadióna, je PoŽičiavatel' oprávnený vypovedat' zmluvu

o výpoŽičku ýlučne z uvedeného dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac s tým, Že

súčasne vykoná všetky kroky smerujúce k zabezpečeniu iných nebytových priestorov pre

VypoŽičiavatel'a.
4. Písomné odstúpenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej stľane na poslednú

známu adresu. VýpoŽička sa ruší od momentu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej

zmluvnej strane.

5. Pre prípad skončenia ýpožičky VypoŽičiavatel' ýslovne akceptuje oprávnenie
Požičiavateľa na vypľatanie predmefu ýpoŽičky najneskôr nasledujúci deň po skončení

ýpoŽičky'
6. Plnenia, ktoľé si Zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zm|uvy si Zmluvné stľany

nevľacajú, sú však povinné vyľovnať si vzájomné pohľadávky a záväzky z toho
vyplývajúce, a to najneskôľ do 30 dní odo dňa zániku Znluvy.

7 ' Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoľé vyplývajú ztejto Zmluvy sa
účastníci zaväruji doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky' Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na

adľesu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy' ľesp. adľesu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je moŽné doručiť písomnosť na

túto adľesu, povinnosť odosielateľaje splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnú zásielku atobez ohľadu na dôvod, pre ktoý sa ju nepodarilo doručit'.

8. Zmluvné strany sa ýslovne dohodli na oprávnení doručovat' písomnosti týkajúce sa
závázkumedziZmluvnými stľanami, ktoľé vyplývajuz tejto Zmluvy i prostredníctvom e
_ mailu. Písomnosť doručenú prostľedníctvom e - mailu treba doplniť najneskôr do troch
dní pľedloŽením originálu spôsobom podľa pľedchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. VIII.
zÁvnnľčľÉ usľaNovENIA

Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šal'a' Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnost' túto

Zmluvu zveľejniť vyplyva z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode

informácií) v platnom zneni.
Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadia sa vú'ahy účastníkov vyplývajúce ztejto
Zmluvy občianskym zákonníkom a slovenským pľávnym poriadkom.

2.

6Zmluva o výpoŽičke nebytoých priestoľov č.3911202l



3. K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môže dôjst' len po vzájomnej dohode
Zmluvných stľán formou písomných očíslovaných dodatkov' podpísaných oboma
zmluvnými stranami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.

4. PoŽičiavateľ a VypoŽičiavatel' sazavänljipísomne si oznámit'kuŽdúzmenu týkajúcu sa
ich identifikačných údajov (názov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôľ do 10 pľacovných
dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú povaŽovat' za zmeny
vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

5. Zmluvné strany sa zavänlju, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas infoľmovat'o všetkých skutočnostiach
potrebných pľe ich spolupľácu podľa tejto Zm|uvy, najmä vzájomne si oznamovať vŠetky
zÍneny a dôleŽité okolnosti.

6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pi uzatválraní tejto Zm|uvy Zmllwné stľany tuto
otázku bľali do úvahy.

7. Täto Zm|uva je vypracovaná v štyroch (2) vyhotoveniach, z ktoých VypoŽičiavateľ
pľevezme dve (2) vyhotovenia aPoŽičiavateľ pľevezme dve (2) vyhotovenia po jej
podpise oboma Zmluvnými stranami.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. l _ popis pľedmetu ýpoŽičky.
9. Zm|uvné strany vyhlasujú, ŽeZmluvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom' porozumeli mu,

vyhlasujú, Že obsahuje uľčitý, jasný a zrozlmiteľný pľejav ich vôle ana znak súhlasu ju
podpisujú.

V Šali, 18.6.202l

Za Vypožičiavateľa Za Požičiavateľa

/)(

(

MUDľ. Mgľ. Kemal
konatelt

spoločnosti ELEZI, s.ľ.o.

MPH . JozeÍ
pľlm
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