
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. 1 / 2 0 2 1 
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Požičiavateľ: Základná škola 
Jarovnice č. 1 9 2 , 0 8 2 63 Jarovnice 

IČO: 36158119 
DIČ: 2021383518 
v zastúpení: Mgr. Mária Pavlíková - riaditeľka ZŠ 
(ďalej aj ako „požičiavateľ'") 

Vypožičiavateľ: Centrum p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é h o 
poradenstva a prevencie v Sabinove 
S N P 1 5 , 0 8 3 01 Sabinov 

IČO: 37945041 
v zastúpení: Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková -

riaditeľka 
(ďalej aj ako „vypožičiavateľ") 

ČI. II 
Úvodné ustanovenie 

Požičíavateľ je správcom objektu Základnej školy, Jarovnice č. 192, 082 6 3 , 
nachádzajúceho sa v obci Jarovnice, súpisné číslo 192, na pozemkoch registra „C" 
parcelné číslo 140/1, katastrálne územie Jarovnice, stavba vedená na liste vlastníctva č. 
959. 
Objekt je vo vlastníctve obce Jarovnice, zverený do správy Základnej školy, Jarovnice č. 
192, 082 63 na základe Protokolu o zverení majetku. 

ČI. III 
Predmet výpožičky 

1. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výlučného užívania nebytové priestory 
o celkovej ploche 20 m2 nachádzajúce sa v „modulovej škole", súpisné číslo 192, ZŠ 
Jarovnice, ktorý je situovaný na pozemkoch registra „C" parcelné číslol40/l, katastrálne 
územie Jarovnice. 

ČI. IV 
Účel výpožičky a spôsob užívania 

1. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do užívania predmet výpožičky uvedený v 
ČI. III ods.l tejto zmluvy výlučne za účelom prevádzkovania Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky len v rozsahu a na účel 
dohodnutý v tejto zmluve. 



Čl. V 
Doba výpožičky 

1. Výpožička vznikne dňom účinnosti tejto zmluvy podľa Čl . IX ods.4 a dojednáva sa na 
dobu neurčitú. 

Čl. VI 
Skončenie výpožičky 

Výpožička nebytových priestorov zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou zo strany požičiavateľa, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej s trane. 
c) písomnou výpoveďou zo strany vypožičiavateľa, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
d) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou alebo príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej s trane. 
e) dňom zániku vypožičiavateľa. 

ČI. VII 
Cena výpožičky a úhrada služieb spojených s výpožičkou 

Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľovi bude predmet výpožičky a služby 
spojené s užívaním predmetu výpožičky poskytnutý bezplatne. 

Čl . VIII 
Osobitné ustanovenia 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude užívať iba na účel uvedený v 
ČI. IV ods. 1 tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je požičiavate!' oprávnený 
od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť. 

2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať vypožičaný priestor do užívania tretím 
osobám. 

3. Vypožičiavateľ je oboznámený s technickým a funkčným stavom predmetu výpožičky. 
Požičiavateľ odovzdáva priestor, ktorý je predmetom výpožičky v stave spôsobilom na 
užívanie nebytového priestoru uvedeného v Čl . I I I ods. 1 tejto zmluvy a v takomto stave, 
v akom ho vypožičiavateľ preberá na základe preberacieho protokolu. 

4. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol oboznámený s pokynmi a pravidlami požičiavateľa 
pre prevádzku budovy, s povinnosťami vyplývajúcimi z predpisov o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane, ako aj predpisov 
hygienických, ktoré sa vzťahujú na predmet výpožičky a tieto sa zaväzuje dodržiavať. 
5. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu 
opráv, ktoré má urobiť a umožniť vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv, 
inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. 

6. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu umožniť požičiavateľovi na jeho 



požiadanie vstup do vypožičaných priestorov za účelom preverenia dodržiavania 
platných predpisov a kontroly starostlivosti o vypožičaný majetok a požičiavateľ má 
právo byť prítomný pri kontrole predmetu výpožičky. 

7. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred poškodením alebo 
zničením a zodpovedá za škodu spôsobenú na vypožičaných priestoroch ním, jeho 
zamestnancami a tretími osobami v plnej výške. V prípade vzniku škody je 
vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi skutočnú škodu. 

8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú 
predmetom výpožičky. 

9. Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa vykonávať 
stavebné úpravy na predmete výpožičky. Po udelení predchádzajúceho súhlasu môžu 
byť stavebné úpravy vykonané len v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a 
predpisov vydaných na jeho vykonanie. 

ČI. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej 
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej 
podpísaní zmluvnými stranami 1 prevezme vypožičiavateľ a 1 požičiavateľ. 

4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona NR SR 
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a 
nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods.l zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Občianskeho zákonníka) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle povinnej osoby-požičiavateľa. 
V zmysle uvedených predpisov preto zmluvné strany udeľujú svoj súhlas so 
zverejnením tejto zmluvy. 



Príloha č. 1 

ODOVZDÁVAJÚCI A PREBERACÍ PROTOKOL 

Protokol o odovzdaní a prevzatí vypožičaných nebytových priestorov k Zmluve 
o výpožičke č. 1/2021 uzatvorenej podľa § 659 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

Odovzdávajúci: Základná škola 
Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 

v zastúpení: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka 

a 

Preberajúci: Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 
SNP 15, 083 01 Sabinov 

v zastúpení: Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, 
riaditeľka 

týmto potvrdzujú, že pri odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov neboli zistené 
žiadne nedostatky. Kľúče od miestností boli odovzdané preberajúcemu súčasne s 
priestormi v počte zväzkov 1. Súčasne s priestormi bolo preberajúcemu odovzdané 
nasledovné vybavenie kancelárskych priestorov: 

Predmet odovzdania a prevzatia: 
- nebytové priestory v budove Základnej školy, Jarovnice č. 192, 082 63 postavenej na 
parcele č. 140/1 (ďalej len „budova"), nachádzajúce sa v katastrálnom území obce 
Jarovnice, okres Sabinov, zapísané na LV č. 959 vedenom Katastrálnym úradom 
v Sabinove - kancelárske priestory v „modulovej škole" o výmere 20 m2. 


