
Zmluva o výpožičke 

 
uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom 

znení a podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

Článok I. 

 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ:   Gymnázium, Považská Bystrica  

Sídlo:                                                  Školská 234/8 , 017 01 Považská Bystrica 

Právna forma:   rozpočtová organizácia           

Štatutárny orgán:   Mgr. Pavel Mikuláš, riaditeľ školy 

IČO:   00160741 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000505545/8180 

Zriaďovateľ:   Trenčiansky samosprávny kraj  

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín 

     zastúpený Ing. Jaroslav Baška 

 

 

Vypožičiavateľ:   Stredná zdravotnícka škola 

Sídlo:    Školská 230, 017 01 Považská Bystrica 

Právna forma:    rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán:    PhDr. Katarína Podolanová,  riaditeľka školy 

IČO:   00 607 002 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000506898/8180 

Zriaďovateľ:   Trenčiansky samosprávny kraj  

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín 

     zastúpený Ing. Jaroslav Baška 

                                                

Článok II. 

 

Predmet zmluvy 

1. Požičiavateľ je správcom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vymedzeného v nasl. ods. 2 a 3 tohoto článku. 

2. Požičiavateľ prenecháva bezodplatne do užívania vypožičiavateľovi nebytové priestory 

v budove nachádzajúcej sa na Školskej ulici č. 228, zapísanej na LV č. 3126, kat. územie 

Považská Bystrica, súp.č. 228 ako telocvičňa, postavená na parcele č. 5402/52 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 826 m
2
. 

3. Celková výmera podlahovej plochy požičiavaného nebytového priestoru je 587 m
2
, 

z toho:  a) palubovka   396 m
2
 – telocvičňa 

b) priľahlé priestory 191 m
2
 – šatne, sociálne zariadenia, chodby 

 



Článok III. 

 

Účel výpožičky 

 

1.   Zmluva o výpožičke sa uzatvára za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 

      procesu žiakov zo strany vypožičiavateľa a za účelom efektívnejšieho využitia majetku  

     dočasne nevyužívaného v rámci predmetu činnosti zo strany požičiavateľa.  

2.   Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave 

      spôsobilom na riadne využívanie. 

 

    

Článok IV. 

 

Doba výpožičky 

 

   Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú, výpožička začína plynúť dňom 2.9.2019 

a končí 31.08.2020. Termíny: podľa schváleného rozvrhu hodín okrem sviatkov a školských 

prázdnin.  

Článok V. 

 

Poskytovanie služieb spojených s užívaním a spôsob úhrady 

 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje poskytovať vypožičiavateľovi služby, ktorých rozsah a podiel je 

uvedený v Prílohe č. 1.               

  

2. Medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom bude dochádzať k refundácii nákladov podľa 

skutočného počtu využitých hodín v mesiaci a podľa kalkulácie rozsahu poskytovaných 

energií a služieb v Prílohe č. 1 v sume 6,00 EUR za hodinu. 
Faktúra za energie a služby bude vystavená podľa skutočného počtu prenajatých hodín 

každý mesiac po jeho skončení.  

      Za poskytnuté služby a energie zaplatí vypožičiavateľ na účet požičiavateľa vedený  

      v Štátnej  pokladnici č.7000505545/8180. Úhrada  je splatná do 14 dní od  vystavenia  

      faktúry vypožičiavateľom.         

 

 

 

Článok VI. 

 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a zaväzuje sa nepoužívať elektrické spotrebiče – ohrievače, 

variče a pod.  

2. Vypožičiavateľ si vykonáva školenia vlastných zamestnancov podľa platných právnych 

predpisov na vlastné náklady.  

3. Ak vypožičiavateľ zistí poškodenie na vypožičanom majetku, je povinný túto skutočnosť 

vopred hlásiť požičiavateľovi. V opačnom prípade môže požičiavateľ poškodenie 

vypožičaného majetku považovať za oprávnenú škodu, ktorá bude predmetom úhrady. 



Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou alebo 

zničením.  

4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený užívať predmet výpožičky alebo jej časť na iný ako 

vyššie uvedený účel a nesmie prenechať predmet výpožičky do prenájmu alebo výpožičky 

bez súhlasu vlastníka, resp. správcu majetku.  

 

 

 

Článok VII. 

 

Skončenie výpožičky 

1. Výpožička skončí: - uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá 

 - dohodou jej účastníkov. 

2. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu výpožičky, resp. zamedziť vstup 

do nehnuteľnosti v prípade, že ho vypožičiavateľ neužíva riadne alebo ho užíva v rozpore 

s účelom uvedeným v čl. III. tejto zmluvy. 

3. Vzniknuté škody na dočasne nevyužívanom majetku požičiavateľa spôsobené 

vypožičiavateľom, budú nahradené, resp. bude zabezpečená adekvátna oprava na náklady 

vypožičiavateľa v najkratšom možnom čase.   

 

 

                                                                

Článok VIII. 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po dni jej zverejnenia. 

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané písomnou formou po dohode 

zmluvných strán. 

3. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 

 Príloha č. 1: Rozsah poskytovaných služieb 

 Príloha č. 2: Rozhodnutie štatutárneho orgánu správcu o dočasnej prebytočnosti 

majetku 

 

V  Považskej Bystrici, dňa 30.8.2019 

 

 

 

 

 

...........................................................   .................................................................... 

Požičiavateľ: Mgr. Pavel Mikuláš                    Vypožičiavateľ: PhDr. Katarína Podolanová 

                          riaditeľ školy                                                          riaditeľka školy 


