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Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 

 č. 1/2020 

Vlastník:   Mesto Topoľčany 

Správca mestského 

majetku:  Základná škola Tribečská 1653/22 Topoľčany,  

v zastúpení Mgr. Annou Krajčíkovou – riaditeľka školy 

Sídlo: Tribečská 1653/22, 955 01  Topoľčany 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Topoľčany 

Číslo účtu: SK57 0200 0000 0016 9763 0356 

IČO: 37860721 

DIČ: 2021608171 

   /ďalej len požičiavateľ/ 

a 

 

Vypožičiavateľ: Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra,  

v zastúpení Ing. Danou Sujovou – správca vzdelávacej nadácie 

   Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany 

   Číslo účtu:  

   IČO: 34076557 

   DIČ: 2021235106 

   /ďalej len vypožičiavateľ/ 

 

uzatvárajú podľa §659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

túto zmluvu. 

I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

Požičiavateľ, ako správca nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Tribečská 

1653/22, Topoľčany, ktorých vlastníkom je mesto Topoľčany, prenecháva touto zmluvou 

vypožičiavateľovi nebytové priestory - 3 učebne, telocvičňu vrátane priľahlých priestorov 

(šatne a sociálne zariadenia), školskú jedáleň a vonkajší areál základnej školy. 

Priestory sa vypožičiavateľovi prenechávajú za účelom organizovania detského letného 

tábora. 

 

II. 

Doba výpožičky 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 13.7. do 17.7. 2020 a od 10.8. do 14.8.2020. 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s účelom určeným v bode 

I. tejto zmluvy. 

2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmetné priestory tak, aby nedochádzalo ku 

škodám na majetku.  

3. Vypožičiavateľ je povinný oznámiť požičiavateľovi bez zbytočného odkladu potrebu 

opráv, ktoré má vykonať požičiavateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá 

vypožičiavateľ za škodu tým spôsobenú. 
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4. Vypožičiavateľ je povinný poučiť všetky osoby, ktoré sa v predmetných priestoroch 

zdržiavajú o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia a o zásadách požiarnej ochrany. 

5. Vypožičiavateľ preberá zodpovednosť za prípadné úrazy a ich dôsledky spôsobené 

v predmetných priestoroch počas doby výpožičky, resp. v súvislosti s ňou. 

6. Požičiavateľ nezodpovedá za veci odložené v jeho priestoroch počas doby výpožičky. 
 

IV. 

Ukončenie výpožičky 

 

1. Doba trvania výpožičky je dohodnutá na určitý čas, ktorý je uvedený v čl. II tejto 

zmluvy. 

2. Vypožičiavateľ môže vypovedať zmluvu pred uplynutím dohodnutého času písomne 

v prípade, že z organizačných dôvodov nebude potrebovať predmetné priestory. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany boli s obsahom zmluvy oboznámené, s jeho obsahom súhlasia a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Zmluva je vytvorená v 4 exemplároch, 2x pre požičiavateľa a 2x pre vypožičiavateľa. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v deň po jej zverejnení na 

webovom sídle požičiavateľa.  

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle ustanovenia § 5a zákona číslo 211/2000 Z. z.. 
 

 

           V Topoľčanoch dňa 09.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mgr. Anna Krajčíková                  Ing. Dana Sujová 

                  riaditeľka školy                      správca vzdelávacej nadácie

          


