
  

Zmluva o výpožičke 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

medzi 

 
Zmluvné strany: 
 
Požičiavateľ: 
Obec Kočovce 
IČO: 00 311 685 
Sídlom Kočovce 280, 916 31 Kočovce 
V zastúpení: Ing. Monika Kopúnová, starostka obce 
       
(ďalej len „Požičiavateľ“)  
 
a  
 
Vypožičiavateľ:   
Základná škola s materskou školou 
IČO: 36 125 288 
Sídlom Kočovce 380, 916 31 Kočovce 
V zastúpení: Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka školy 
 
(ďalej len „Vypožičiavateľ“)  
 
(ďalej Požičiavateľ a Vypožičiavateľ spolu len ako „Zmluvné strany“) 
 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení: 
 

Článok 1 
Predmet výpožičky a predmet zmluvy 

 
1. Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v stavbe – Dome opatrovateľskej služby, 

ktorá je vo vlastníctve Požičiavateľa a táto nehnuteľnosť sa nachádza na parcele registra 
„C“, parc. č. 1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1118 m2,, v 
katastrálnom území Kočovce a parc. č. 2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere  234 m2, v katastrálnom území Kočovce, obec Kočovce, okres Nové Mesto nad 
Váhom, zapísané na LV č. 680, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálny odbor (ďalej len ako „Predmet výpožičky“).  

2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom 
Obce Kočovce, prenecháva Vypožičiavateľovi na bezplatné dočasné užívanie Predmet 
výpožičky - nebytové priestory: spoločenská miestnosť, kancelária, šatňa, komora, 
chodby, práčovňa, kuchynka, pivnica, 7 izieb, plynová kotolňa, 2 x WC, WC – personál, 
sprcha. 

3. Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto 
stave ho preberá.   

 
Článok 2 

Účel a doba výpožičky 
 
1. Účelom výpožičky je užívanie Predmetu výpožičky na účely spojené s fungovaním 

Vypožičiavateľa pri vykonávaní jeho práv či úloh a plnení povinností vyplývajúcich najmä 
zo školského zákona č. 245/2008 Z. z. či iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov -  zabezpečenie výučby výtvarného a hudobného odboru ZUŠ J. Kréna, Nové 
Mesto nad Váhom 
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2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje sprostredkovať dodanie elektrickej energie, plynu a vody 

Vypožičiavateľovi a Vypožičiavateľ sa zaväzuje za tieto dodávky platiť ročne sumu 2000€ 
(prípadne alikvótnu časť) a to na základe faktúry vystavenej Vypožičiavateľom. 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať nebytové priestory a jeho zariadenie len v rozsahu a 
na účel dohodnutý v tejto zmluve.  

3. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol oboznámený s pokynmi, smernicami a pravidlami 
požičiavateľa pre prevádzku budovy, s protipožiarnymi a bezpečnostnými opatreniami.  

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny, smernice a pravidlá pre prevádzku 
budovy, protipožiarne a bezpečnostné opatrenia, zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch, 
udržiavať poriadok a čistotu v nebytových priestoroch, ktoré sú Predmetom výpožičky, 
vykonávať kontrolu WC, osvetlenia, kúrenia počas výpožičky a pred jej ukončením.  

5. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Požičiavateľovi potrebu 
opráv, ktoré má Požičiavateľ urobiť, inak Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá 
nesplnením tejto povinnosti vznikla.  

6. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vypožičaných priestoroch ním a 
tretími osobami v celom rozsahu. V prípade vzniku takýchto škôd, je Vypožičiavateľ 
povinný bezodkladne uhradiť Požičiavateľovi skutočnú škodu. Škoda sa uhrádza v 
peniazoch, ak však o to poškodený (Požičiavateľ) požiada a ak je to možné a účelné, 
uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu.  

7. Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu (starosta obce, 
pracovníci obce) do vypožičaných priestorov v čase výpožičky za účelom kontroly 
dodržiavania tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný umožniť vstup do vypožičaných 
priestorov takejto osobe. 

8. Požičiavateľ vyhlasuje, že Vypožičiavateľovi udeľuje súhlas na uzavretie obdobného 
vzťahu (prenechanie užívania časti Predmetu výpožičky) s treťou osobou a to na dobu 
v zmysle čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. V prípade, že vzťah založený touto zmluvou medzi 
Požičiavateľom a Vypožičiavateľom zanikne skôr ako je uvedené v čl. 2 ods. 2 tejto 
zmluvy, súbežne zanikne aj obdobný vzťah uzatvorený medzi Vypožičiavateľom a treťou 
osobou. 

 
 

Článok 4 
Skončenie výpožičky 

 
1. Zmluvu je možné zrušiť dohodou Zmluvných strán. 
2. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov: 

a. bez uvedenia dôvodu, 
b. ak Vypožičiavateľ Predmet výpožičky neužíva riadne, 
c. ak Vypožičiavateľ užíva Predmet výpožičky v rozpore s účelom, ktorému slúži, 
d. ak Vypožičiavateľ užíva Predmet výpožičky v rozpore so zmluvou, 
e. ak Požičiavateľ bude mať vôľu s Predmetom výpožičky nakladať na účely, kde 

prevyšuje verejný záujem (napr. potreby Požičiavateľa – obce, potreby 
obyvateľstva Požičiavateľa – obce) nad záujmom, ktorý je sledovaný touto 
zmluvou. 

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle Požičiavateľ odstúpiť od zmluvy je 
doručený Vypožičiavateľovi. 

3. Vypožičiavateľ je povinný po zániku alebo zrušení tejto zmluvy bezodkladne vrátiť 
Predmet pôžičky - nebytové priestory v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na 



3 

 

obvyklé opotrebenie. 
 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom.  
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.  
3. Na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá v čase 

výpožičky vypožičiavateľ za vypožičané priestory v zmysle platných predpisov.  
4. Tato zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť' 

nadobúda v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Vypožičiavateľ a 
jeden Požičiavateľ. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a 
na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
 
V Kočovciach, dňa 09.09.2019                           V Kočovciach, dňa 09.09.2019  
 
 
 
 
 

________________________  ________________________ 

Obec Kočovce         Základná škola s materskou školou 

   Ing. Monika Kopúnová, starostka obce      Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka školy 

             Požičiavateľ          Vypožičiavateľ 

 
 
 
 


