
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

uzatvorená v zmysle§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. 
o majetk vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Zása hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Požičiavateľ : 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

(ďalej len „požiči vatel"') 

Vypožičiava teľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ : 
Zriaďovateľ: 

(ďalej len „vypoži iavatel'") 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
2021613275 

a 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, 
Matice slovenskej 16, Prievidza 
Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 
PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy 
Štátna pokladnica 
SKOS 8180 0000 0070 0050 5414 
00160750 
2021351860 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

Čl. II. 
Predmet a účel zmluvy 

1. Požičiavat ľ prenecháva touto zmluvou vypožičiavateľovi do výpožičky - dočasného 

bezodplat ého užívania - časť objektu bývalej Strednej odbornej školy, Vinohradnícka 
8, Prievid a, predtým v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 
J. Kalinčia a 1, 971 O 1 Prievidza. 

2. Požičiavat ľ prenecháva do výpožičky 2 poschodia bloku „C" vyss1e uvedeného 
objektu - tried, 2 menšie učebne, 2 kabinety a 1 telocvičňu (ďalej len „predmet 
výpožičky '). 

3. Vypožičia ateľ predmet výpožičky prijíma a zaväzuje sa ho využívať v súlade s účelom 
dohodnutý touto zmluvou. 
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4. Účelom v požičky v zmysle tejto zmluvy je zabezpečenie náhradného dočasného 
výchovno- zdelávacieho procesu vypožičiavatel'a v objekte požičiavateľa v súvislosti 
s blížiacou sa výmenou okien na škole vypožičiavateľa. Dohodnutý účel výpožičky nie 
je možné eniť. 

Čl. III. 
Doba výpožičky 

Zmluvné s rany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 3 mesiace od 
nadobudnu ia účinnosti zmluvy. 

Čl. IV. 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

1. Požičiavat ľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave 
umožňujú om jeho využívanie na dohodnutý účel a počas celej doby výpožičky 
umožniť j ho nerušené využívanie. 

2. Zmluvné trany konštatujú, že pri uzatvorení tejto zmluvy bol vypožičiavateľ 

oboznáme ý so stavom predmetu výpožičky. 

3. Vypožičia ateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do výpožičky alebo 
nájmu/po ájmu tretej osobe. 

4 . Vypožičia ateľ je povinný počas celej doby výpožičky zabezpečiť prevádzku predmetu 
výpožičky o vlastnej réžii, po skončení predmet výpožičky vrátiť do pôvodného stavu. 

5. Medzi pož čiavateľom a vypožičiavateľom bude dochádzať k refakturácii nákladov za 
služby spo ené s užívaním predmetu výpožičky. Požičiavateľ po obdržaní faktúry od 
dodávateľ energií vystaví vypožičiavateľovi refakturačnú faktúru. Splatnosť faktúry 
bude 14 í od doručenia refakturačnej faktúry. 

Čl. v. 
Skončenie výpožičky 

1. Táto zmlu a zaniká uplynutím doby výpožičky, resp. splnením účelu výpožičky, ak táto 
skutočnos nastane skôr. 

2. Túto zmlu možno skončiť dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavat ľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak 
vypožičia ateľ neužíva predmet výpožičky riadne alebo ho užíva v rozpore s touto 
zmluvou, sp. s účelom, ktorému predmet výpožičky slúži. Odstúpenie je účinné dňom 
jeho doruč nia vypožičiavateľovi. 

4. Vypožičia ateľ je povinný po skončení výpožičky bezodkladne požičiavateľovi vrátiť 
predmet v požičky. 
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Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné zťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianske o zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení ne korších predpisov, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 

2. Táto zmlu a j e vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží 
požičiavat ľa jedno vyhotovenie vypožičiavateľ . 

3. Táto zmlu a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

4. Akékoľve zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené výlučne formou 
písomných očíslovaných dodatkov a musia byt' odsúhlasené a podpísané oboma 
zmluvným stranami. 

5. Zmluvné rany vyhlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámil i, s jej obsahom 
súhlasia a a znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 

G 8 AUG. 2016 
V Trenčíne, dňa „„„„ .. „„„„„„„. 

Požičiavateľ: 
1 
1 ,- ... 

....... v. ................................ . 
Ing. Jaroslav aška 

predseda 
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Vypožičiava teľ: 

' . 

PaedDr. Eleonóra Porubcová 
riaditeľka školy 


