
ZMLUVA O VÝPOŽI ČKE 
03-14/SE-03/2010-P 

 
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
 

medzi: 
 
Požičiavateľom:        Ministerstvo vnútra SR 
                                   Pribinova 2 
                                   812 72  Bratislava 
 
Zastúpené  :               Mgr. Ján Lazar -  generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR 

                                 na základe splnomocnenia č.p.: SLV-PS-922/2010                 
                                 zo dňa 10.08.2010  

IČO:                          00151866 
DIČ:                          2020571520 
IČ DPH:                    SK2020571520 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                7000180023/8180 
 
(ďalej len „požičiavateľ“ ) 
 
a 
 
Vypožičiavateľom:   Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
                                  Plesnivec Vysoké Tatry 
                                  062 01 Starý Smokovec  
                
Zastúpené:                Ing. Igor Huščava – riaditeľ RZ 
IČO:                         00735281 
DIČ:                         2021770190 
IČ DPH:                   SK202177190 
 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                7000271582/8180 
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“ ) 
 
 
uzatvárajú po vzájomnej dohode nasledovnú zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“), za 
nasledujúcich podmienok. 

 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy. 

 
1. Požičiavateľ je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky a   
    prenecháva  do  výpožičky vypožičiavateľovi   pozemok,  parcela   registra  „C“  číslo  476,   



    zastavané  plochy   a  nádvoria   o  výmere   336 m²,   pozemok,  parcela  registra „C“  číslo     
    477/2,  zastavané   plochy   a    nádvoria   o   výmere  55 m²,  stavbu  súpisné   číslo  44   na   
    pozemku,  parcela  číslo  477/2 –  kotolňa a stavbu, súpisné číslo 45 na    pozemku,  parcela    
    číslo  476   –  doškolovacie   zariadenie,  zapísané   na   LV   č.  3409  v    k.ú.     Kežmarok,     
    obec Kežmarok,  okres Kežmarok,  Hradné námestie číslo 4,   na  základe   rozhodnutia  č.:   
    SE – OSNM4-2011/0004888-003 zo dňa.26. januára 2011o dočasnej prebytočnosti. 
 
2.  Požičiavateľ  prenecháva  vypožiačiavateľovi  predmet  zmluvy,  aby ho počas  dohodnutej  
     doby bezplatne užíval. 
 
3. Nehnuteľnosť   je   národnou   kultúrnou  pamiatkou  –  dom meštiansky  č. 4  na  Hradnom   
    námestí  v  Mestskej  pamiatkovej  rezervácii  Kežmarok,  zapísanej  v Ústrednom zozname  
    pamiatkového fondu,  v registri  nehnuteľných  národných  kultúrnych pamiatok pod číslom   
    2529/0. 
 

 
 

Článok II 
Účel zmluvy. 

 
1.  Požičiavateľ  zmluvou  o výpožičke prenecháva do výpožičky  vypožičiavateľovi  predmet  
     zmluvy uvedený v čl.I.bod 1 tejto zmluvy za účelom užívania ako doškolovacie zariadenie. 
 
2.  Vypožičiavateľ    nie    je    oprávnený    zmeniť    účel    využitia   predmetu   zmluvy   bez   
     predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa. 
 
       
   

Článok III. 
Náklady za služby spojené s užívaním a podmienky užívania. 

 
1.  Zmluvné strany  sa dohodli,  že všetky  náklady spojené s užívaním predmetu zmluvy bude  
     hradiť   vypožičiavateľ  z  vlastných  prostriedkov,  na  základe  samostatných   zmluvných  
     vzťahov uzavretých medzi dodávateľmi zmluvných služieb a vypožičiavateľom. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinné pravidelné prehliadky, skúšky a revízie technických  
    zariadení   nevyhnutných   pre   prevádzku   predmetu  zmluvy   zabezpečí  počas     trvania  
    zmluvy   vypožičiavateľ,  v  zákonom  určených  lehotách,  na  vlastné  náklady,      vrátane  
    odstránenia zistených nedostatkov. 
 

 
 

Článok IV. 
Platnosť zmluvy. 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou dňom podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a s účinnosťou  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv na 5 rokov.  
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Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán. 

 
1.  Požičiavateľ  odovzdáva  a  vypožičiavateľ preberá predmet zmluvy v stave spôsobilom na  
     riadne  užívanie. 
 
2. Vypožičiavateľ   sa   zaväzuje   predmet  zmluvy  užívať  na  účel  uvedeným  v  článku  II.,  
    chrániť   pred    poškodením.   V   prípade   spôsobenia  škody    na   predmete   zmluvy   je  
    vypožičiavateľ povinný uhradiť škodu v plnej výške. 
 
3. Vypožičiavateľ  nie  je  oprávnený  prenechať  predmet  zmluvy – majetok  štátu  do nájmu,  
     podnájmu alebo výpožičky inej právnickej či fyzickej osobe. 
  
4.  Vypožičiavateľ  je  povinný  dodržiavať  a  rešpektovať  všetky  interné  predpisy a pokyny   
     požičiavateľa  vzťahujúce  sa na požičané priestory, ako aj iné všeobecne záväzné predpisy  
     slovenskej  republiky,  najmä predpisy  upravujúce  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  
     a požiarne predpisy. 
 
5.  Zmeny  na predmete zmluvy  môže vypožičiavateľ vykonať len so súhlasom požičiavateľa,  
     o ktorý písomne požiada.  
 
6.  Vypožičiavateľ  môže  požadovať   úhradu   finančných  nákladov  spojených  so   zmenou   
     týkajúcou  sa   predmetu   zmluvy  len   vtedy,  ak   požičiavateľ  dal  na  vykonanie zmeny    
     písomný súhlas a súčasne sa zaviazal tieto náklady uhradiť. 
 
7.  Vypožičiavateľ  sa  zaväzuje    umožniť    požičiavateľovi   vstup   do  priestorov predmetu   
     výpožičky za účelom kontroly dodržania dohodnutých zmluvných podmienok. 
 
8.  Vypožičiavateľ  zodpovedá  za  prípadné  škody,  ktoré   spôsobí  na  predmete   výpožičky  
     vlastným zavinením a nesprávnym užívaním. 
 
9.  Vypožičiavateľ  na  vlastné  náklady  zabezpečí vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu  
     súvisiacu s užívaním predmetu zmluvy. 
 
10. Vypožičiavateľ  je povinný  predmet zmluvy odovzdať  v pôvodnom stave s prihliadnutím  
      na obvyklé opotrebenie do 15 dní po ukončení zmluvy. 
                                                      
                                   
 

Článok VI. 
Skončenie výpožičky. 

 
1. Výpožička predmetu zmluvy zaniká: 
    a/ písomnou dohodou zmluvných strán, 
    b/ výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
        nasledujúceho po doručení výpovede, 
    c/ uplynutím lehoty uvedenej v článku IV, 
    d/ prevodom správy majetku štátu. 
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Článok VII. 
Záverečné ustanovenia. 

 
1.  Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve     
     len písomne po vzájomnej dohode a tieto budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
2.  Ostatné  práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami   
     Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi. 
 
3.  Pokiaľ sa ukáže, že už pri vzniku tejto zmluvy, alebo kedykoľvek neskôr bolo ktorékoľvek    
     z jej ustanovení neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
 
4.  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou a s tým,  
     že zmluvu  neuzavreli  v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne  
     podpísali. 
 
5.  Zmluva  je vyhotovená  v štyroch  právne  rovnocenných  výtlačkoch, z toho po dva obdrží  
     každá zo zmluvných strán. 
 
6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám a to aj na 

internete. 
 
 
 
 
 
 
 
V  Bratislave dňa                                                           V Tatranskej Lomnici dňa 
 Za požičiavateľa:                                                           Za vypožičiavateľa: 
 
 
 
 
 
 
................................................                                        .......................................................... 
        Mgr. Ján Lazar                                                             Ing. Igor Huščava                                                  
     
     generálny riaditeľ                                                                          riaditeľ  
 sekcie ekonomiky MV SR                                             rekreačného zariadenia Plesnivec            
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