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Zmluva o výpožičke 

uzavretá v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zmysle čl. XIV. Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Ţiar nad Hronom č. 3/2011- Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta  

 

    Požičiavateľ : Mesto Žiar nad Hronom 

                     Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor  mesta 

 Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom 

 IČO: 00 321 125  

            DIČ: 2021339463   

 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

 Číslo účtu: 14621422/0200  

                        (ďalej len ako „poţičiavateľ“)  

                                                                            a 

Vypožičiavateľ :  Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom 
                           Štatutárny zástupca: Martina Šimková, riaditeľka školy 

 Sídlo: Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Ţiar nad Hronom 

                          IČO: 42 001 692 

 DIČ: 2022096560 

                           (ďalej ako „vypoţičiavateľ“) 

 

Článok I. 

 

1. Poţičiavateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností a to:  

a) Stojisko SO 04 nachádzajúceho sa na Sládkovičovej ulici, číslo parcely EKN 512/8 na 

LV 1247 v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom v obstarávacej hodnote 

11 602,37€. 

b) Stojisko SO 05 nachádzajúceho sa na ulici M. R. Štefánika, číslo parcely CKN 546/35 

na LV 1136 v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom v obstarávacej hodnote 

11 863,02€. 

c) Stojisko SO 06 nachádzajúceho sa na ulici A. Kmeťa 11,17, číslo parcely CKN 276/1 

na LV 1136 v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom v obstarávacej hodnote 

9 440,26€. 

d) Stojisko SO 07 nachádzajúceho sa na ulici Dr. Jánskeho, číslo parcely CKN 1939/2 na 

LV 1136 v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom v obstarávacej hodnote 

10 006,78€. 

e) Stojisko SO 10 nachádzajúceho sa na Rázusovej ulici, číslo parcely EKN 9-530/2 na 

LV 3327 v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom v obstarávacej hodnote 

11 953,77€. 

f) Stojisko SO 12 nachádzajúceho sa na Rudenkovej ulici, číslo parcely CKN 873/1 na 

LV 1136 v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom v obstarávacej hodnote 8 887,13€. 
 

2. Poţičiavateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bezplatne prenecháva 

vypoţičiavateľovi na dočasné uţívanie stojiská, bliţšie špecifikované v bode 1. tohto 

článku (ďalej ako „stojiská“ alebo „predmet výpoţičky“). 

3. Stojiská sú vyznačené v situačných nákresoch, ktoré tvoria prílohy č.1 aţ 6 tejto zmluvy.   

4. Predmet výpoţičky bude vypoţičiavateľ uţívať výlučne za účelom prevádzkovania 

zberového stanovišťa (stojiska) na odpad. 

5. Poţičiavateľ odovzdá vypoţičiavateľovi predmet výpoţičky na základe odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu. 
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Článok II. 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu  n e u r č i t ú   a to od   1. apríla  2011.   

 

Článok III. 

 

1. Vypoţičiavateľ sa oboznámil so stavom predmetu výpoţičky z ohliadky na mieste samom 

a vyhlasuje ţe stav predmetu výpoţičky mu je známy a je v stave spôsobilom na 

dohovorené uţívanie.  

2. Vypoţičiavateľ nie je oprávnený bez súhlasu poţičiavateľa  na svoje náklady vykonať 

stavebné úpravy na predmete výpoţičky.  

3. Vypoţičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpoţičky do uţívania inému.  

4. Vypoţičiavateľ je povinný:  

a) uţívať predmet výpoţičky v súlade s touto zmluvou; je povinný chrániť ho pred 

poškodením, stratou alebo zničením.  

b) upovedomiť Mestskú políciu v Ţiari nad Hronom o prípadnom znehodnocovaní alebo 

poškodzovaní  predmetu výpoţičky,  

c) umoţniť vykonávať beţnú kontrolu predmetu výpoţičky,  

d) dodrţiavať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä predpisy o poţiarnej ochrane, 

o ochrane ţivotného prostredia, o hygiene, bezpečnosti a ochrane zdravia, 

e) bez zbytočného odkladu oznámiť poţičiavateľovi potrebu opráv, ktoré má vykonať 

a umoţniť vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv. Ak vypoţičiavateľ 

nesplní tieto povinnosti, zodpovedá poţičiavateľovi za škody, ktoré nesplnením týchto 

povinností vznikli. 

 

Článok IV. 

 

1. Zmluvný vzťah zaloţený touto zmluvou moţno ukončiť na základe vzájomnej písomnej 

dohody alebo   

a) písomnou výpoveďou poţičiavateľa aj bez uvedenia dôvodu,  

b) písomnou výpoveďou vypoţičiavateľa z dôvodu ak preukáţe, ţe s odpadom nakladá  

iným spôsobom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.       

2. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca po jej doručení.          

3. Výpoţička zaniká aj  zánikom predmetu výpoţičky alebo zánikom vypoţičiavateľa.  

4. Poţičiavateľ môţe poţadovať vrátenie predmetu výpoţičky, ak vypoţičiavateľ neuţíva 

predmet výpoţičky  riadne alebo ak ho uţíva v rozpore s účelom, ktorému slúţi. 

5. V deň skončenia výpoţičky je vypoţičiavateľ povinný protokolárne odovzdať 

poţičiavateľovi predmet výpoţičky v stave, v akom ho prevzal  s prihliadnutím na 

obvyklé opotrebovanie. 

6. Ak vypoţičiavateľ odovzdá predmet výpoţičky v poškodenom stave, je povinný 

spôsobené škody v dojednanom termíne odstrániť na vlastné náklady. Ak si túto 

povinnosť nesplní budú spôsobené škody odstránené poţičiavateľom na náklady 

vypoţičiavateľa.  

 

Článok V. 

 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 

01.04.2011, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bliţšie nešpecifikované v tejto zmluve sa 

budú riadiť Občianskym zákonníkom.  

4. Príloha č. 1 – situačný nákres je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj 

v prípade neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté 

ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v  čo najväčšej miere zodpovedajú účelu 

sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

6. Táto zmluva sa môţe meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných 

zmluvnými stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak.  

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných rovnopisoch, pričom jednu zmluvu obdrţí 

vypoţičiavateľ a dve vyhotovenia obdrţí poţičiavateľ. 

8. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tejto 

zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, 

určite a zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

  

 

      V Ţiari nad Hronom, dňa  30.3.2011 

 

 

         Požičiavateľ:                Vypožičiavateľ:  

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––                                              

Mgr. Ivan Černaj                  Martina Šimková 

primátor mesta     riaditeľka  

          Ţiar nad Hronom                                     Materská škola, ul. Dr. Jánskeho č.8, 

       Ţiar nad   Hronom 

 

  

 

 
Vypracovala: Ing. Zuzana Beliančínová 
 

Podpísané v. z. Podpísané 


