
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

č. 30-2018 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, za použitia §26 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žilina. 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Požičiavateľ: Mesto Žilina, so sídlom: MsÚ, Námestie obetí komunizmu1, 011 31 Žilina 

   identifikačné číslo: 00321796 

   konajúci prostredníctvom správcu: 

   Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina 

v jeho mene konajúci RNDr. Jana Popluhárová Čellárová,  

   riaditeľka školy 

   identifikačné číslo: 37812904 

(ďalej tiež len ako „požičiavateľ“) 

a 

Vypožičiavateľ: Centrum voľného času 

Sídlo:   Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

v zastúpení:  PhDr. Eva Dobšovič Mjartan – riaditeľka CVČ 

IČO:   37810961 

DIČ:   2021643459 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 

Číslo účtu:  0303785001/5600 

   (ďalej len ako „vypožičiavateľ“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Požičiavateľ je na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  zriaďovacej listiny 

č. OŠKOL/I/11/2002 zo dňa 1.7.2002 správcom nehnuteľnosti – Športová hala na ul. 

V. Javorku, na pozemku parc. Č. 6544/1, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností, 

vedenom Správou katastra v Žiline na liste vlastníctva č. 1100 pre Mesto Žilina, kat. 

územie Žilina, v prospech vlastníka Mesto Žilina. 

 

Článok II. 

Predmet výpožičky 

 

1. Požičiavateľ požičiava a tým prenecháva na dočasné užívanie vypožičiavateľovi 

Športovú halu, nachádzajúcu sa na pozemku špecifikovanom v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy 

(ďalej len „predmet výpožičky“) počas dohodnutej doby výpožičky podľa čl. III. Tejto 

zmluvy v nasledovnom čase: 

 

 

Pondelok - Piatok: 6.8.2018  –  9.8.2018  17.00 hod – 19.30 hod 

   13.8.2018 – 16.8.2018 17.00 hod – 19.30 hod 

   20.8.2018   17.00 hod – 19.30 hod 

   22.8.2018 – 23.8.2018 17.00 hod – 19.30 hod 

   27.8.2018 – 31.8.2018 17.00 hod – 19.30 hod 



 

2. Požičiavateľ požičiava a tým prenecháva na dočasné užívanie vypožičiavateľovi 

kanceláriu v Športovej hale podľa čl. II., bod 1. 

 

Článok III. 

Doba výpožičky 

 

1. Výpožička sa uzatvára na dobu určitú:       6.8.2018 – 31.8.2018 

 

Článok IV. 

Účel výpožičky 

 

1. Predmet výpožičky bude využívaný vypožičiavateľom na verejnoprospešný účel, na 

športové aktivity: pravidelná športová činnosť. 

 

Článok V. 

Úhrada nákladov za poskytnuté služby spojené s užívaním predmetu výpožičky 

 

1. V zmysle uznesenia č. 74/2015 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 20.4.2015 

o bezodplatnom poskytovaní výkonov medzi rozpočtovými organizáciami je 

vypožičiavateľ oprávnený užívať predmet výpožičky bezodplatne. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Povinnosti požičiavateľa: 

1. Požičiavateľ je povinný najmä: 

a) udržiavať predmet výpožičky v stave spôsobilom pre riadnu realizáciu účelu podľa 

čl. IV. tejto zmluvy, 

b) zabezpečovať predmet výpožičky tak, aby nedošlo ku škodám, v prípade nezistenia 

pôvodcu vzniku škody zabezpečiť opravu alebo náhradu, 

c) udržiavať predmet výpožičky v súlade so všeobecne záväznými hygienickými 

predpismi, BOZ a PO predpismi, 

d) zabezpečovať revízne kontroly, odstraňovať zistené nedostatky, 

e) zabezpečiť prítomnosť správcu haly v čase výpožičky. 

2. Požičiavateľ umožní vypožičiavateľovi vstup do priestorov objektu v čase dohodnutom 

v čl. II. tejto zmluvy, t.j. v čase podujatia, v čase prípravy podujatia (t.j. 15 minút pred 

časom podujatia) a v čase ukončovacích prác (t.j. 15 minút po čase podujatia). 

 

Povinnosti vypožičiavateľa: 

1. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne nahlasovať zmenu v dohodnutých termínoch 

a informovať o tom riaditeľku školy. 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje priestory využívať na účely podľa čl. IV. tejto zmluvy 

a zaväzuje sa ďalej, že nebude uvedené priestory využívať na iné účely a nebude ich 

prenajímať alebo vypožičiavať ďalším osobám. 

3. Vypožičiavateľ môže používať kanceláriu len počas dohodnutých termínov v zmluve. 

4. Vypožičiavateľ preberá právnu zodpovednosť za celkové organizačné zabezpečenie. 

5. Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri organizovaní podujatí 

všetky služby spojené s jeho uskutočnením (požiarny dozor, bezpečnostná služba, 

usporiadateľská služba, obsluha osvetlenia, časomiery, zvukovej techniky, 



rozmiestňovanie hnuteľného a jeho upratovanie a pod.). Vypožičiavateľ v plnom 

rozsahu zodpovedá za technické zabezpečenie podujatia a taktiež za poriadok počas 

podujatia. 

6. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať predpisy PO a bezpečnostné predpisy v súlade 

s platnou legislatívou. 

7. Vypožičiavateľ je povinný zaobchádzať s majetkom vypožičiavateľa tak, aby nedošlo 

k jeho poškodeniu. V čase prenájmu vypožičiavateľ v plnej miere zodpovedá za všetky 

škody, ktoré vznikli na majetku požičiavateľa, vrátane škôd spôsobených návštevníkmi 

podujatia a je povinný uhradiť požičiavateľovi všetky náklady spojené so zabezpečením 

odstránenia vzniknutých škôd. 

8. Vypožičiavateľ je povinný rešpektovať zákaz požívania alkoholu a zákaz fajčenia 

v areáli školy. 

9. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby v priestoroch športovej haly neboli 

používané kolieskové korčule ani tenisky s kolieskami (heelys), ani obuv s tmavou 

podrážkou. 

10. Vypožičiavateľ je povinný rešpektovať pokyny správcu športovej haly, určeného 

riaditeľkou školy, ktorý zabezpečuje dozor nad prenajatými priestormi. 

11. Parkovanie vozidiel vypožičiavateľa a návštevníkov športovej haly počas podujatí je 

zabezpečené na parkovisku za budovou telocvične ZŠ a po 16.00 hod aj na panelových 

plochách v areáli školy. Parkovisko nie je strážené a správca objektu športovej haly 

nezodpovedá za škody spôsobené cudzím subjektom na majetku vypožičiavateľa 

a návštevníkov podujatí organizovaných vypožičiavateľom. 

12. Vypožičiavateľ pri užívaní prenajatých priestorov v plnom rozsahu zodpovedá za 

bezpečnosť, ochranu zdravia a hygieny svojich cvičencov, hráčov. 

13. Vypožičiavateľ je povinný oboznámiť sa s protipožiarnymi opatreniami požičiavateľa 

v areáli školy a športovej haly, ktoré sú vyvesené na nástenke pri vstupe do budovy 

a tieto dodržiavať. 

14. Vypožičiavateľ je povinný osobne alebo prostredníctvom správcu oznámiť 

požičiavateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať požičiavateľ 

na predmete výpožičky a umožniť požičiavateľovi vykonanie týchto opráv 

a udržiavacích prác. 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva bola vyhotovená v troch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých 

požičiavateľ preberá dve a vypožičiavateľ jedno vyhotovenie. 

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

3. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej rozumejú a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojim 

podpisom. 

4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení. 

 

V Žiline dňa: 31.7.2018 

 

 

Požičiavateľ:        Vypožičiavateľ 

 

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


