
ZlĺLUvA o vÝpoŽlČxn
evloencne clslo pozl čiavateľa: 509l202l

čhnok l.
Zmluvné stľany

1. Požičiavatel': Mesto Šal'a
zastúpené primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým
Adľesa: Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Saľa
lČo: oo 306 185
DIČ 2021024049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK48 1 I I 1 0000006627 849005
BIC: UNCRSKBX
(ďalej len,,poŽičiavateľ")

2. Vypožičiavatel': Zák]adná škola s materskou školou Petra Pázmánya
s vyučovacím jazykom maďarským
zastúpená ľiaditeľkou Mgľ. Monika Hamarová
Adresa: P.Päzmáňa48,927 01 Saľa
lČo: :z 861 409
DIČ 2021623855
Bankové spojenie: oTP Banka Slovensko' a.s.
IBAN: SK66 5200 0000 0000 0644 0832
BIC: OTPVSKBX
(ďalej len,,vypoŽičiavateľ")

uzavre\i podľa ustanovenia $ 659 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. občiansky zákonník
vznenineskoršíchpľedpisovavsúladesust. $ 4 ods.2 písm. e) a $ 9 ods.2písm. b) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v zneni neskorších dodatkov, túto zmluvu o výpožičke:

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - nebýových pľiestoľov a dvoľa
v bývalej mateľskej škole J. Palárika na ulici Družstevnej v Šali súpisné číslo 396 na
pozemkoch paľc. č. 594/21,, zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 383 m2, parc. č.

5g4l22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m2, paľc. č. 594123, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 352 m2, parc. č. 594124, zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 206
m2 apaľc.č. 5g4l25, zastavaná plocha anádvorie ovýmere 4808 fr2, vedených
okľesným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pre katastrálne |Jzemie Šaľa v ľozsahu
spoluvlastníckeho podielu I l l - ina.

2. Nebytové priestory pozostávajú z miestností o výmere podľa rozpisu uvedeného v prílohe
č. l o celkovej výmeľe 296,46 m2 a dvoľ o výmeľe l.000 m2.
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ČHnok III.
Predmet zmlury

1. Predmetom zmluvy je bezodplatné vypoŽlč,anie predmetu výpoŽičky _ nebytových
priestoľov a dvora uvedených v prílohe č. .l tejto zmluvy vypoŽičiavatel'ovi v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov.

2. PožIčiavateľ sa zavázuje, Že najneskôľ v deň začatia vypožičky podľa článku IV. bodu l.
tejto zmluvy protokoláme odovzdá pľedmet výpožičky špecifikovaný v článku II' tejto

zmluvy vypoŽičiavateľovi v sídle poŽičiavateľa po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými
stranami.

3. VypoŽičiavateľ je oprávnený predmet vypoŽičky uživať počas doby vypožičky na účel
špecifikovaný v článku IV. ods. 4 tejto zmluvy.

Clánok IV.
Doba vypožičky a účel rypožičky

l ' Požič,iavateľ pľenecháva vypoŽičiavateľovi predmet vypoŽičky podľa článku II. Pľedmet
zmluvy do bezodplatného užívania od 01.09.2021 do 31.08.2026.

2. VypoŽičiavateľ sa zaväzuje ut'rádzať náklady za s|užby spojene s uŽívaním (ľeŽijné
náklady) za obdobie výpožičky:
- náklady zavodne a stočné bude vypoŽičiavateľ uhrádzať zálohovo vo výške 40,00 Euľ

mesačne,
- náklady za elektrickú energiu bude vypožičiavatel' ul'lrádzať zálohovo vo výške 60,00

Eur mesačne,
- náklady za teplo bude vypoŽičiavateľ uhrádzať zálohovo vo výške 300,00 Eur

mesačne,
- náklady za zvod daŽďovej vody bude vypoŽičiavateľ uhľádzať zéiohovo Vo výške

10,00 Eur mesačne,
- náklady spolu vo výške 410'00 Eur/mesiac uhľadí vypoŽičiavateľ do 15. dňa beŽného

mesiaca na účet poŽičiavateľa UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK48l l 1 10000006627849005, B[C: UNCRSKBX s variabilným symbolom
2120030t,

- požičiavateľ po ukončení roka zabezpečí vyúčtovanie zä|oh za režIjné náklady.
Pľeplatky po vyúčtovaní budú vypoŽičiavateľovi vrátené a nedoplatky sa nájomca
zaväzuje uhľadiť do 1 5-dňa po obdľŽaní vyúčtovania.

3. V prípade omeškania vypoŽičiavateľa s úhradou záloh na ľeŽijné náklady spojené
s uŽívaním nebyových priestorov má poŽičiavateľ právo požadovať úroky Z
omeškaniavo výške stanovenej Nariadením vlády SR č. 87ll995 Z.z., ktoým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom znení z dlžnej sumy
za každý deň omeškania s úhradou po lehote splatnosti aŽ do úplného zaplatenia dlžnej
sumy.

4. Učelom v1ýpoŽičky je vyuŽitie pľedmetu zmluvy naprevádzkovanie materskej školy'
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Clánok V.
Práva a povinnosti vypožičiavatel'a

l. Všetky náklady spojené s beŽnou údrŽbou a dľobnými opravami vypoŽičaných priestorov
bude znášat' vypoŽičiavatel'. VypoŽičiavatel' je povinný bez zbytočného odkladu oznárniť
požičiavateľovi potľebu opráv, ktoľé má vykonat'poŽičiavatel'a umoŽnit'ich vykonanie,
inak zodpovedáza škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

2. VypoŽičiavatel' je oprávnený uŽivat' predrnet výpoŽičky obvyklým spôsobom, na účely
pre ktoré bol vypoŽičaný.

3. Vypožičiavatel' je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky nedostatky a
poškodenia, ktoré vo vypožičaných priestoroch spôsobil vlastnou činnosťou, resp.
činnosťou osôb, ktoré plnili jeho pnkaz, resp. Sa tam zdržiavali s jeho súhlasom.

4. Všetky stavebné úpravy priestorov ponechaných k uŽívaniu môŽe vypoŽičiavateľ
prevádzat'len po predchádzajúcom písomnom súhlase požičiavateľa na vlastné náklady.

5. Stavebné úpravy vykonané na predmete v1ýpoŽičky, podľa článku V. bodu 4. tejto zmluvy
nebudú v prípade ukončenia doby vypožičky predmetom vzájomného vyľovnania, ak sä
zmluvné stľany nedohodnú inak.

VypoŽičiavateľ v plnom rozsahu zodpovedá za ocltranu pred poŽiaľmi prenajatých
priestorov a plní povinnosti na pľenajatom úseku v rozsahu ustanovení zákonaNR SR č.
314/200I z. z. o ochľane pred poŽiarmi v znení neskorších právnych pľedpisov
a vykonávacej vyhlášky č. l2Il2002 Z. z. o poŽiarnej prevencii v zneni neskorších
právnych predpisov.

7. YypoŽičiavatel' zodpovedá za opotrebenie nad rozsah obvyklého opotrebenia, poškodenie
alebo zničenie predmetu nájmu a zavánlje sa prenajímateľovi nahradit' škodu, ktorá
vznikla v tomto dôsledku vznlkla'

VypoŽičiavateľ sa zaväzuje po skončení doby vypoŽičky odovzdat' pľedmet výpoŽičky
poŽičiavatel'ovi v stave, v akom ho pľevzal s prihliadnutím na obvykle opotrebenie, ak sä
nedohodnú inak.

9. VypoŽičiavateľ nie je oprávnený pľedmet výpoŽičky prenechávať na uŽívanie tretím
osobám bez písomného súhlasu poŽičiavatel'a. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na
pouŽívanie predmetu výpoŽičky tretími osobami v súlade so zákonom č.448/2OO8 Z. z. o
sociálnych sluŽbách v zneni neskoľších právnych predpisov.

10.VypoŽičiavatel' je povinný vposledný deň doby dohodnutej podl'a článku IV. bodu l.
tejto zmluvy predmet qipoŽičky pľotokoláme vrátit' požičiavateľovi v mieste, kde sa
nachádza pľedmet výpoŽičky.
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Clánok VI.
Pľáva a povinnosti požičiavatel'a

PoŽičiavatel' vyhlasuje, Že predmet v1ýpoŽičky je v prevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá nedostatky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu
na účel dohodnutý v článku IV. tejto zmluvy.

2. PoŽičiavateľ je oprávnený požadovat' vrátenie predmetu výpoŽičky aj pred uplynutím
doby dohodnutej v článku IV. bod l. tejto zmluvy' ak zisti, Že vypožičiavatel' neuŽíva
pľedmet vypoŽičky ľiadne, prípadne V rozpoľe s účelom pre ktorý bol vypoŽičaný, alebo
V ľozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

ČHnok VII.
Platnost' a ukončenie zmluvy

l. Zm|uvný vzťah sa končí:
ď uplynutím doby, na ktoru bol dohodnutý
b/ podl'a ustanovenia $ 662 Zŕkona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskorších predpisov
c/ dohodou

2. Dohodou je možné ukončiť tuto zmluvu aj na návrh vypoŽičiavatel'a, ak na jeho strane
došlo k zmeĺám, ktoré nedovoľujú vyuŽivat' majetok v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy. Dohoda o zániku zmluvy musí mat' písomnú formu a musí byt' podpísaná
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

čtánok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnen1imi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
PoŽičiavateľa.

2. Túto zmluw moŽno meniť a dopĺňať len na zák\ade písomných a očíslovaných dodatkov
schválených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupľavené sa riadia
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných pľávnych predpisov platných nauzemi
Slovenskej republiky a Všeobecne záváznými nariadeniami mesta Šaľa.

4. Zmluvne strany sa zavázujú urovnat' všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zm|uvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit'novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktoý zmluvné
strany sledovali v čase jej podpisu.
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6. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovat' druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v článku I. tejto zmluvy, dokiaľ nie je Zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej
strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní
týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia
nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktoúzásielku doručuje.

7. Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciám
ao zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneri
prenajímateľ zverejni na svojom webovom sídle. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením
celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na webovom sídle prenajímatel'a.

7. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom
požičiavatel' prevezme 2 vyhotovenia a vypožičiavateľ 2 vyhotovenia.

8. Zmluvné strany prehlasujú, Že si futo zmluvu pľečítali aŽetáto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoru si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Šaľa dňa .

ĺItĺ ̂ l a,D^4

zavypožičiavateľa: zapožičiavateľa

Mgr. Monika Hamaľová
ri aditel'ka Základnej ško l y

s materskou školou PetraPázmánya
s vyučovacím jazykom maďarským
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