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Zmluva o výpožičke nebytových pľiestoľov č. 1000l202t
uzatvorcná v zmysle ust. $ 659 a násl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,Zmluv a")

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Požičiavatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Zasf,lpený: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
IČo: 00 306 l85
DIČ: 2O2I024O4T
(d'alej len,, Požičiavateľ" )

Vypožičiavatel': COUPE INVEST, s.ľ.o.
zapisaný v oR okľesného súdu Bratislava I, oddiel
Vložka číslo: 9013l/B

Sídlo: Zámocká2z,lll 0l Bratislava
lČo: 47 22O 2O1

Konajúci: JUDr. Marián Šmida, konateľ spoločnosti
e mail: maľian.smida@coupeinvest.sk
korešpond. adresa: o.z. ZAHAS, Priemyselná 12,965 63 Žiaľ nad Hronom
(d'alej len,, Vypožičiavateľ " )
(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

2.

2.

Sľo'

čl.il.
UVODNE USTANOVENIA

PoŽičiavateľ je qŕlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajicej sa na Pribinovom
námestí v Šali _ spoločenský dom s. č.1,766 na parcele registra C KN č.32O5l2 vedenej
katastrálnym odboľom okresného úľadu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV
č. 1 (ďalej aj ako,,nehnuteľnosť).
VypoŽičiavateľ na základe Zmluvy o qýpožičke nebytorných priestorov č. l09l202l zo
dňa 1.3.202I, uzatvorenej na dobu uľčitu do 31.l2.202I lžíva| nebytové priestory
nachádzajice sa v nehnuteľnosti, za účelom niadenia Mobilného odberového miesta
COVID - 19, testovanie antigénoqými testami. VypoŽičiavateľ listom Zo dňa
l3.|2.2o2t požiadal Požičiavateľa oprediženie qýpoŽičky nebytoých priestoľov na
ďalšie obdobie za rovnakým účelom.
Výpožička nehnuteľnosti bola schválená primátorom mesta Šaľa v súlade s ust. $ 4 ods.
2 písm. e) Zásadhospodáľenia s majetkom mesta Šaľa.
V zmysle uvedených skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto
Zmluvy.
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čl.III.
PREDMEľ a Účľl vÝpoäčxy

PoŽičiavateľ prenecháva Yypožičiavateľovi za podmienok ďalej dohodnutých v tejto
Zmluve do vypoŽičky nasledovné nebytové priestory nachádzajuce sa v nehnuteľnosti:
a) miestnosť č. 0'04 ,,Čajová kuchynka" (prízemie) o výmeľe podlahovej plochy

15,05 m2,

b) miestnosť č. 0.05 ',WC Ženy" (pľízemie) o výmeľe podlahovej plochy 18,89 m2,

c) miestnosť č. 0.07 ,,WC muŽi" (pľízemie) o',nýmeľe podlahovej plochy 8,8l m2,

d) miestnosť č. 1.05 ,,Balkón" (1. poschodie) o výmere podlahovej plochy 35,35 m2,

(ďalej len ,,pľedmet výpoŽičky"). Celková výmera podlahovej plochy pľedmetu
výpoŽičky v príslušnom podiele je 78n10 m2. Predmet výpoŽičky je bližšie
špecifikovaný v Prílohe č. l. tejto Zmluvy'
Zmluvné stľany ýslovne vyhlasujú, Že predmet ýpoŽičky je špecifikovaný dostatočne
uľčitým spôsobom a z uvedeného dôvodu sazaväzuji toto nerozporovať.
VypoŽičiavateľ sa zaväzuje uživať pľedmet ýpožičky ýlučne na účel znadenia
mobilného odberového miesta COVID _ 19, testovanie antigénoqými testami.
Pľe prípad porušenia účelu qŕpoŽičky spôsobom, že Yypožičiavateľ bude predmet
vypožIčky užívať na iný, ako dohodnutý účel sa Zmluvné strany ýslovne dohodli, Že
PoŽičiavateľ je oprávnený od Zmluvy odstupiť.
VypoŽičiavateľ je oprávnený spolu s predmetom qýpoŽičky uživať priestory chodieb
a schodísk za účelom prístupu k pľedmetu ýpožiéky.

čl.IV.
DOBA vÝľoŽlčry

l. Požičiavateľ pľenecháva Yypožičiavateľovi predmet ýpožičky na dobu uľčitú od
01.01.2022 do 3 1.12.2022.

2. odovzdanie aprevzatie pľedmetu výpoŽičky sa uskutoční na základe písomného
pľebeľacieho pľotokolu.

3. Po skončení doby vypožičky Zmhuné strany vykonajú odovzdanie aprevzatie
predmetu výpoŽičky na základe písomného prebeľacieho protokolu.

čl. v.
Úľrnq.oĺ NÁKLADoY ZAsLUŽBY sPoJENÉ s uŽÍvaľÍnĺ

ĺrežijné náklady/

I Náklady za sluŽby spojené s uŽívaním pľedmetu ýpožičky pľedstavujú paušálne platby
za dodávku služieb spojených s uŽívaním pľedmetu výpoŽičky v nasledovnom členení:
a) Vodné a stočné spolu s nákladmi na odvod zrážkovej vody........5,00 EUR/mesiac,
b) Náklady na dodávku elektrickej energie...... .............20,00 EUR/mesiac,
c) Náklady na dodávku plynu........ .............75,00 EUR/mesiac,
(ďalej spolu aj ako ,,ĺežíjné náklady").
Náklady za sluŽby spojené s uŽívaním pľedmefu výpožičky sa VypoŽičiavateľ zavänlje
uhrádzať v celkovej výške 100'00 EUR mesačne najneskôr do 15. dňa beŽného mesiaca

2.
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na účet Požičiavateľa uvedený v čl. I. tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu
21200327, prípadne vhotovosti do pokladne PoŽičiavateľa. Za deň úhľady sa povaŽuje
deň pripísania úhrady na bankový účet Pľenajímateľa resp. deň úhrady do pokladne.
VypoŽičiavateľ berie na vedomie a ýslovne súhlasí s tým, Že nakoľko nie je pľedrnet
výpožičky opatrený podruŽnými meračmi eneľgií, nie je moŽné vykonat' vyúčtovanie
úhľad reŽijných nákladov podľa ich skutočnej spotreby Vypožičiavateľom.
V prípade omeškania VypoŽičiavateľa s úhľadou zálohoých platieb za režijné náklady
má PoŽičiavateľ právo poŽadovať úhľadu úrokov z omeškania vo ýške stanovenej
Naľiadením vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktoým sa vykonávajú niektoľé ustanovenia
občianskeho zákonníka v platnom zneni, z dlžnej sumy za každý deň omeškania s
úhľadou po lehote splatnosti aŽ do úplného zaplateni a dlžnej sumy.
Požičiavateľ si vyhradzuje právo na jednostľannú úpravu ceny nákladov spojených
s užívaním predmetu vypožičky v prípade zmien platných pľávnych predpisov (zákon,
vyhláška, nariadenie vlády, uznesenie MsZ, Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa) alebo Zmerly cien dodávok energií s účinnosťou odo dňa ich schválenia.

čl. vI.
pnÁvĺ A PovINNosTI VYPoŽIčIAvATEĽA

1. VypoŽičiavateľ vyhlasuje, Že bol oboznámený s technickým stavom predmetu

ýpoŽíčky, o ktorom sa pľesvedčil jeho prehliadkou na mieste samom.
2. VypoŽičiavateľ je povinný:

a) uŽivať pľedmet vypožilčky len na účel a v rozsahu dohodnutom touto Zmluvou,
b) o predmet ýpoŽičky sa riadne starať,

c) ufuádzať reŽIjné náklady v súlade s touto Zmluvou,
d) umoŽniť vstup poveľeným zamestnancom Požičiavateľa do predmetu výpožIčky za

účelom pľeveľenia spôsobu uŽivaniapredmefu ýpožičky a|ebo zaúčelom vykonania
stavebných úpľav a opráv,

e) bezodkladne hlásiť Požičiavateľovi potľebu havarijných opľáv a opráv nad 250,-
EUR, inak zodpovedáza škodu spôsobenú neplnením tejto zmluvnej povinnosti,

f udržiavat'poriadok a čistotu pľedmetu rnýpoŽičky a na vlastné náklady zabezpečovať
upľatovanie, dezinfekciu a dennú prevádzkovú údrŽbu,

g) pri uživani predmefu ýpožičky pri ýkone svojej činnosti dodľŽiavať všeobecne
záväzné pľávne predpisy, norľny' smernice a pokyny PoŽičiavateľa zbezpečnosti
a ochľany zdtavia pri práci, ochĺany pred požiarmi, hygieny a iných predpisov
súvisiacich s qýkonom jeho činnosti,

h) v prípade haváľie alebo potľeby opľáv v pľedmete ýpož1č:ky umoŽniť
PoŽičiavateľovi bezodkladný pľístup,

i) chrániť predmet výpožičky pred poškodením a zničením, bezodkladne na vlastné
náklady odstrániť všetky závady a poškodenia, ktoľé v predmete ýpoŽičky spôsobí
vlastnou činnosťou, resp. činnosťou osôb, ktoré plnili jeho pnkazy, resp. sa
zdržiavali v predmete ýpoŽičky s jeho súhlasom,

j) zabezpečiť ýkon drobných úpľav účelového charakteru, drobných opráv súvisiacich
s uŽívaním predmetu výpoŽičky arevizii vyhľadených technických zaiadeni vo
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svojom vlastníctve na vlastné náklady azodpovednost'. Za dľobnú úpravu alebo
opľavu sa pre účely tejto Zm|uvy povaŽuje oprava alebo úprava, ktorej náklady
v jednotlivých prípadoch nepľevyšujú sumu 250,- EUR za jednu poloŽku.

3. Vypožičiavateľ nieje opľávnený vykonávať stavebné úpravy ani iné úpravy týkajúce sa
predmetu ýpožičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu PoŽičiavateľa.
VypoŽičiavateľ môŽe poŽadovať úhľadu nákladov spojených s modernizáciou alebo
technickým zhodnotením pľedmetu ýpožIéky len po pľedchádzajucom písomnom
súhlase PoŽičiavateľa na takúto Zmenu spolu s písomným súhlasom na úhľadu týchto
nákladov. VypoŽičiavateľ však môŽe vykonávať stavené úpravy aj na základe
písomného súhlasu PoŽičiavateľa bez dohody o úhrade nákladov. Ukončenie
stavebných úprav, ktoré VypožIčiavateľ vykonal, je povinný bezodkladne písomne
oznámiť Požičiavateľovi.

4. VypoŽičiavateľ berie na vedomie povinnosť poistenia svojho hnuteľného majetku na
vlastné náklady. Požičiavateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, resp. zničenie majetku
VypoŽičiavateľa.

5. Vypožičiavateľ zodpovedá za nadmerné opotrebenie, poškodenie, zničenie pľedmetu
t{požičky/jeho časti azavänlje Sa PoŽičiavateľovi nahľadiť škodu vzniknutu
v dôsledku nadmeľného opotrebenia, poškodenia, zničenia alebo straty.

6. VypoŽičiavateľ sa zavänlje po skončeni ýpožiéky odovzdať predmet ýpoŽičky
PoŽičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotľebenie, ak sa
nedohodnú inak.

7. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných
právnych pľedpisov vďahujúcich sa na pľedmet ýpoŽIčky, zktoých bude vyplývať
potreba vykonať na predmete výpoŽičky/jeho časti také úpravy, aby predmet qýpoŽičky
bol ďalej spôsobilý na dohodnute uživanie, Zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom
trvaní Zmluvy a zmluvných podmienkach z toho vyplývajúcich.

8. VypoŽičiavateľ sa výslovne zavánlje dodľŽiavať platné právne predpisy súvisiace
s predmetom qýpožičky, ako aj pľíslušné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa.
V prípade porušovania všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení
mesta Šaľa je Požičiavateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

9. VypoŽičiavateľ nie je oprávnený prenechat' predmet výpožičky do nájmu, podnájmu,

výpoŽičky alebo iného faktického uživanía tretej osobebez súhlasu PoŽičiavateľa. Pľe
prípad porušenia povinnosti VypoŽičiavateľa uvedenej v prvej vete tohto odseku sa

VypoŽičiavateľ zavänlje zaplatiť PoŽičiavateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- EUR za
kaŽdý, čo i len začatý mesiac tľvania takéhoto stavu a PoŽičiavateľ je opľávnený
odsfupiť od tejto Zmluvy. Dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom v pľedchádzajícej
vete, zostávajú nedotknuté nároky Požičiavateľa voči Vypožičiavateľovi na náhľadu
škody.

10. VypoŽičiavatel' berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v pnpade, ak bude
Požičiavateľ potľebovať predmet ýpoŽičky pre vlastnú potľebu alebo pre potrebu

tretích osôb za účelom kĺátkodobého nájmu predmetu ýpoŽičky' je VypoŽičiavateľ
povinný na základe písomnej výzvy PoŽičiavateľa predmet ýpoŽičky vypľatať a uviesť
do pôvodného stavu k termínu uvedenom v písomnej ýzve. V prípade porušenia
povinnosti VypoŽičiavateľa uvedenej v predchádzajircej vete je VypoŽičiavateľ povinný
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uhľadit' PoŽičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za kaŽde jednotlivé
porušenie tejto zmluvnej povinnosti.

čl. vII.
pnÁvĺ A PoVINNoSTI poŽlČlĺvATEĽA

l. PoŽičiavateľ pľenecháva VypoŽičiavateľovi predmet výpoŽičky v stave spôsobilom na
uŽívanie na dohodnutý účel.

2. PoŽičiavateľ vyhlasuje, že predmet ýpožičky je v prevádzkyschopnom stave
zodpovedajúcom jeho veku a nemá nedostatky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

3. Nespôsobilosť uŽívania pľedmetu ýpoŽičky musí VypoŽIčiavateľ namietať ihneď pri
j eho pľevz ati, čim sa Zmluv a ruší o d j ej zaéiatku.

4. PoŽičiavateľ je povinný:
a) odovzdať pľedmet qýpoŽičky VypoŽičiavateľovi do uŽívania v deň nadobudnutia

účinnosti tejto Zmluvy v stave spôsobilom na užívanie na dojednaný účel, a v tomto
stave ho udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie sluŽieb, ktoých poskytovanie je
s užívaním pľedmetu ýpožičky spojené,

b) Zaberyečiť trvalú prevádzkyschopnosť predmefu výpoŽičky na dojednaný účel
v súlade s touto Zmluvou.

5. PoŽičiavateľjeopľávnený:
a) Počas trvania Zmluvy vykonať stavebné úpravy alebo iné závažné zmeny (technické,

technologické) predmetu qýpožičky po predchádzajúcom písomnom oznámeni
Vypožičiavateľovi _ mesiac pred začatim práv,

b) Vstupovať do pľedmetu ýpožičky v prítomnosti VypoŽičiavateľa alebo ním
poveľenou osobou, za účelom kontľoly ich užívania Yypož1čiavateľom v súlade
s ustanoveniami tejto Zmluvy,

c) Vstupovať do pľedmefu vypoŽIč:ky v neprítomnosti Vypožičíavateľa aj bez jeho
súhlasu, akhrozívážna škoda ana jej odvrátenie alebo zmiernenie jej následkov je
nevyhnutný vstup do týchto priestoľov; o takomto vstupe a jeho príčinách
P oŽičiavateľ bezodkl adne informuj e VypoŽi čiavateľa.

6. PoŽičiavateľ súhlasí, aby YypoŽičiavateľ umiestnil svoj názov s adľesou na vstupné
dveľe do pľedmetu qýpoŽičky.

7. PoŽičiavateľ nezodpovedá za škody VypoŽičiavateľa spôsobené kĺádežou, ani inou
násilnou činnosťou v pľedmete ýpoŽičky.

8. PoŽičiavateľ je povinný zdržať sa konania, ktoľé by bolo v ľozpoľe s touto Zmluvou
a bránilo by riadnemu uŽívaniu predmetu vypožičky VypoŽičiavateľom.

9. Požičiavateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vzn1kla Vypožičiavateľovi alebo tretím
osobám na majetku a zdtavi, ak škoda nevznikla v dôsledku jeho zavinenia.

10. PoŽičiavateľ zabezpeéuje na vlastné náklady odstránenie havarijného stavu.

čl. vm.
sKoNčENIEvÝPoŽlČry

1. PoŽičiavateľ je opľávnený odstupiť od tejto Zmluvy v pľípade nedodľŽania podmienok
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dohodnutých v tejto Zmluve.
Zmluvné stľany môŽu vďah za|ožený touto Zmluvou skončiť kedykoľvek dohodou
Zmluvných stľán uzavretou v písomnej forme.
Písomné odstupenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej zmluvnej strane na poslednú
známu adľesu. Výpožička sa ruší od momenfu doručenia odstupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Pľe prípad skončenia ýpoŽičky VypoŽičiavateľ výslovne akceptuje oprávnenie
Požĺčiavateľa na vypľatanie predmetu qýpoŽičky najneskôr nasledujúci deň po skončení
výpoŽičky.
Plnenia, ktoré si Zmluvné stľany poskytli do dňa zán1ku Zmluvy si Zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné vyrovnať si vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vypl;ýruajúce, a to najneskôr do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa záv'ázkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú ztejto Zmluvy sa

účastníci zav'éĺnsjÚ doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná stľana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adľesátovi na
adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy' ľesp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stľanou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na
tuto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnú zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pľe ktoľý sa ju nepodarilo
doručiť.
Zmluvne strany sa ýslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú ztejto Zm|uvy i pľostredníctvom
e _ mailu. Písomnosť doručenú prostredníctvom e - mailu treba doplniť najneskôr do
tľoch dní predloŽením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku.

čl.Ix.
zÁvnnľčNE UsTANovENIA

ZmIuva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom
sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy. Povinnosť túto
Zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov (zákon o slobode
infoľmácií) v platnom zneni.
Ak nie je vtejto Zmluve uvedené inak, riadia savďahy účastníkov vyplývajúceztejto
Zmluvy občianskym zákonníkom a slovenským právnym poriadkom.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
Zmhxných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stľanami alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
PoŽičiavateľ aYypožičiavateľ sa zavänljil písomne si oznĺĺmiť kaŽdi Zmenu |ýkajúcu
sa ich identifikačných údajov (ĺáaov, sídlo, čísla účtov a pod.) najneskôr do l0
pľacovných dní odo dňa, kedy táto zmeĺa nastala. Takéto Zmeny sa nebudú považovať
zazmeny vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

6.
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5. Zmluvné strany sa zaväzujú, Že si budú poskytovať potľebnú súčinnosť pri plnení
záyäzkov z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas infoľmovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny adôležité okolnosti.

6. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení sa pouŽije úprava, ktoľá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu tejto Zmlvvy, pokiaľ pi uzatváraní tejto Zm|uvy
Zmluvné strany futo otázku brali do úvahy.

7. Táto Zm|uva je vypracovaná v piatich (5) vyhotoveniach, z ktoých VypoŽičiavateľ
preveäne dve (2) vyhotovenia a PoŽičiavateľ prevezme tri (3) vyhotovenia po jej
podpise oboma Zmluvn;ými stranami.

8. Neoddelitelhou súčasťou tejto Zmluvy je Pľíloha č. l _ popis pľedmefu ýpoŽičky.
9. Zmluvĺé strany vyhlasujú, že Zmhtvu si pľečítali, súhlasia s jej obsahom, porozumeli

mu, vyhlasujú, Že obsahuje určitý, jasný azĺonlmíteľný prejav ich vôle ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Šali, . /Z. /Ĺ. ...2021

Za Vypožičiavateľa. Za Požičiavateľa :

JUDľ. Marián Šmida
konatel' spoločnosti

COUPE INVEST, s.r.o.

J
áúor

\

Zmluva o výpožičke nebyoých priestorov č' l000l202l 7 l',l


