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Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/134/2020 
uzatvorená podľa § 13 zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

a podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ:  Slovenská republika 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

štatutárny orgán: Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ 

v zastúpení: Mgr. Lenka Kováčová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bardejov, oprávnená na základe IN č. 050/2016 účinnej od 1.5.2016 

IČO: 30794536 

DIČ: 2021777780 

Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 453/2003 Z. z. 

             Fakturačná a korešpondenčná adresa: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 

Sídlo: Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov 

IČO:  30794536 

DIČ: 2021777780 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0053 3239 

 

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, s účinnosťou od 01.01.2015 je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov preddavková 

organizácia zapojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je od 01.01.2015 

správcom predmetného majetku štátu. V zmysle článku I bod 1 písm. c) internej normy č. IN 050/2016 

je riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov oprávnený uzatvoriť túto zmluvu po 

predchádzajúcom súhlase ústredia, ktorý bol udelený dňa 27.07.2020. 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

a 

 

Vypožičiavateľ:  Sociálna poisťovňa  

   Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 

   Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Vážny 

   generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

   IČO:  30 807 484 

   DIČ: 2020592332 

   Fakturačná a korešpondenčná adresa: 

   Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník 

   Sovietskych hrdinov 121, 089 01  Svidník 

   Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

   IBAN: SK02 8180 0000 0070 0015 6947 

 Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.274/1994 Z. z. 

o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov. 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

Uzatvárajú zmluvu o výpožičke nebytových priestorov (ďalej len „zmluva“): 
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Článok II 

Predmet výpožičky 

 

1. Touto zmluvou požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto 

zmluve predmet výpožičky špecifikovaný v bode 3 tohto článku zmluvy, aby ho dočasne, v dobe 

a v súlade s dohodnutým účelom podľa tejto zmluvy užíval. 

 

2. Predmetom výpožičky je nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory nachádzajúce sa 

v budove na ulici Hviezdoslavovej 3 v Giraltovciach súpisné č. 447, postavenej na parcele            

č. 788/1, v k. ú. Giraltovce, obec Giraltovce, okres Svidník, zapísanej v KN na liste vlastníctva   

č. 339 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Svidník (ďalej len „budova“). Budova je 

vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v správe Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.  

  

3. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné dočasné užívanie nebytové kancelárske 

priestory na 2. nadzemnom podlaží budovy, a to:  kanceláriu č. 7 a č. 8 spolu o výmere 34,40 m
2 

(ďalej len „predmet výpožičky“), podľa situačného plánu v prílohe č.1,  ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

4. Predmet výpožičky bol Rozhodnutím požičiavateľa č.1/2020 zo dňa 21.4.2020, účinného odo dňa 

30.8.2020 vyhlásený za dočasne prebytočný v súlade s §3 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

 

5. S právom užívania predmetu výpožičky, podľa tejto zmluvy je spojené aj právo požičiavateľa 

bezplatne užívať spoločné priestory a zariadenia budovy, t.j. sociálne zariadenia, schodisko, 

chodby, vstupnú halu. 

 

6. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v tomto stave ho 

preberá a zároveň sa zaväzuje uhrádzať požičiavateľovi náklady za služby, poskytovanie ktorých 

je spojené s bezplatným užívaním predmetu výpožičky, a to v rozsahu stanovenom touto 

zmluvou. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že nakoľko vypožičiavateľ už užíva predmet výpožičky na základe 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 167/134/2015 zo dňa 20.7.2015, predmet výpožičky sa 

považuje za riadne odovzdaný požičiavateľom a prevzatý vypožičiavateľom, a preto o odovzdaní 

predmetu výpožičky nie je potrebné vyhotoviť preberací protokol.  

 

 

Článok III 

Účel a doba výpožičky 

 

1. Účelom výpožičky je užívanie predmetu výpožičky uvedeného v článku II bod 3,  na výkon 

činnosti vypožičiavateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov, pre potreby pobočky Sociálnej poisťovne Svidník, vysunuté pracovisko 

Giraltovce. 

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  
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Článok IV 

Platobné podmienky a úhrada nákladov za služby spojené s výpožičkou 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady za služby spojené s výpožičkou (ďalej len 

„služby“) podľa aktuálneho výpočtového listu v prílohe č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy nasledovne: 

a) zálohovou platbou 114,09 Eur ( slovom: jednostoštrnásť eur deväť centov) na dodávku tepla, 

elektrickej energie a ostatné náklady (poistenie budovy, daň z nehnuteľností, miestny poplatok 

za komunálne odpady a upratovanie spoločných priestorov).  Zálohy sú stanovené 

percentuálnym pomerom plochy predmetu výpožičky (34,40 m
2
)

  
k celkovej podlahovej 

ploche budovy (364,20 m
2
), ktorý je 9,44%,  

 

b)  zálohovou platbou 6,41 Eur ( slovo: šesť eur štyridsaťjeden centov) na vodné stočné.  Zálohy 

za vodné a stočné sú stanovené pomerom priemerného počtu zamestnancov vypožičiavateľa, 

tohto času 1 osoba a súčtu všetkých osôb užívajúcich priestory požičiavateľa. Spotreba je 

meraná podružným meračom č. 10105417, 

 

c) úhradou pomernej časti skutočných mesačných nákladov (drobné opravy a údržba priestorov 

a technických rozvodov budovy, deratizácia a dezinfekcia a ďalšie služby súvisiace 

s prevádzkou nehnuteľnosti) na základe dodávateľských faktúr prepočítaných percentuálnym 

pomerom plochy predmetu výpožičky, t.j. 34,40 m² k celkovej podlahovej ploche budovy, t.j. 

364,20 m²,
  
 ktorý je 9,44%.  

 

2. Plocha predmetu výpožičky 34,40 m²,   predstavuje 9,44% z celkovej plochy budovy 364,20 m². 

 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať požičiavateľovi náklady za služby, podľa bodu 1 písm. a) a 

b) tohto článku zmluvy mesačne vo výške 120,50 Eur (slovom: jednostodvadsať eur a päťdesiat 

centov), vždy do 14. dňa aktuálneho mesiaca, prevodným príkazom na účet požičiavateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Predpokladané prevádzkové náklady ročne sú vo výške 1446,00 

Eur (slovom jedentisícštyristoštyridsaťšesť eur). 
 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať požičiavateľovi náklady za služby, podľa bodu 1 písm. c) 

tohto článku zmluvy, na základe požičiavateľom vystavenej faktúry, vždy do 14 dní od jej 

doručenia vypožičiavateľovi na fakturačnú a korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy, prevodným príkazom na účet požičiavateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kópie 

dodávateľských faktúr budú tvoriť prílohu faktúr vystavených požičiavateľom.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné vyúčtovanie platieb za úhradu služieb podľa bodu 1 písm. a) 

a b) tohto článku zmluvy bude realizované do 30 dní po doručení vyúčtovacích faktúr 

dodávateľmi. Vyúčtovanie bude vypožičiavateľovi zaslané vo forme faktúry, resp. dobropisu. 

Prípadný preplatok bude následne vrátený vypožičiavateľovi najneskôr do 30 dní od vystavenia 

dobropisu, prípadný nedoplatok bude požičiavateľovi uhradený najneskôr do 30 dní od doručenia 

vyúčtovacej faktúry.  

 Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania zálohových platieb budú kópie dodávateľských faktúr. 

6. Vypožičiavateľ si zabezpečuje telekomunikačné služby na vlastné náklady. 

 

7. Faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004               

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra vystavená                

požičiavateľom nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne              

alebo neúplné údaje, vypožičiavateľ má právo takúto faktúru požičiavateľovi vrátiť. Požičiavateľ              

je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou 

lehotou splatnosti a bezodkladne zaslať uvedenú faktúru vypožičiavateľovi. 
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8. V prípade, ak sa ktorákoľvek zmluvná strana dostane do omeškania s platením peňažných   

záväzkov podľa tejto zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená účtovať úroky z omeškania 

podľa  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. 

 

9. Realizáciu úhrad na základe tejto zmluvy vykonáva Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník. 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky uvedený v článku II tejto zmluvy len 

v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve. 

 

2. Vypožičiavateľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§21 

preventívne a ochranné služby). Ďalej je povinný dodržiavať hygienické predpisy a vnútorný 

prevádzkový režim uvedený v smernici požičiavateľa. 

  

3. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť potrebu opráv, ktoré má 

požičiavateľ vykonať a umožniť mu vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv na 

predmete výpožičky, inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu vzniknutú nesplnením tejto 

povinnosti. V prípade havárií je vypožičiavateľ povinný ihneď umožniť požičiavateľovi prístup 

k dôležitým zariadeniam objektu (rozvod elektriny, tepla a pod.). 

 

4. Vypožičiavateľ nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa právo vykonávať 

žiadne stavebné úpravy na predmete výpožičky.  

 

5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený za žiadnych okolností prenechať predmet výpožičky a ani jeho 

časti do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím osobám. Ak vypožičiavateľ prenechal majetok 

štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je takáto zmluva neplatná. 

 

6. Vypožičiavateľ na vlastné náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť vlastných 

technických zariadení, za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich 

zamestnancov ako aj za dodržiavanie opatrení prijatých požičiavateľom na zaistenie ochrany pred 

požiarmi v predmete výpožičky, v súlade so znením zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a zaväzuje sa 

vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie v priestoroch 

tvoriacich predmet výpožičky. Požičiavateľ zodpovedá podľa ustanovenia §4 písm. i) zákona 

o ochrane pred požiarmi za vykonávanie pravidelnej kontroly a podľa §5 písm. a) zákona 

o ochrane pred požiarmi za trvalú akcieschopnosť protipožiarno-technických zariadení, ktoré 

spravuje. 

 

7. Vypožičiavateľ je povinný dbať, aby užívaním predmetu výpožičky nedošlo k jeho nadmernému 

opotrebeniu alebo poškodeniu. 

 

8. Vypožičiavateľ preberá na seba všetky povinnosti a zodpovednosť vyplývajúce z predpisov 

a zákonných ustanovení ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických 

predpisov, protipožiarnych predpisov ako aj požiarne poplachové smernice. Za všetky škody, 

ublíženie na zdraví, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania týchto predpisov, zodpovedá v plnom 

rozsahu vypožičiavateľ. 
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9. Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť čistenie a upratovanie priestorov 

predmetu výpožičky.  

 

10. Vypožičiavateľ je povinný požičiavateľovi bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov, týkajúcich 

sa tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, sídla, identifikačného čísla organizácie. Takáto 

zmena bude vykonaná vo forme dodatku k zmluve. Pokiaľ zmena nebude oznámená 

požičiavateľovi, na účely tejto zmluvy platia údaje platné pred zmenou. 

 

11. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho zavinením 

alebo zavinením osôb, ktoré sa s jeho súhlasom nachádzajú v predmete výpožičky .  

 

12. Vypožičiavateľ sa zaväzuje zabezpečovať a hradiť náklady vzniknuté neprimeraným užívaním 

predmetu výpožičky vypožičiavateľom alebo osobami, ktoré sa s jeho súhlasom zdržiavajú v 

predmete výpožičky. 

 

13. Vypožičiavateľ je povinný odovzdať pre prípad ohrozenia osôb a majetku požičiavateľovi jedno 

vyhotovenie kľúčov od vypožičaných priestorov v zapečatenej obálke, o rozpečatení ktorej je 

požičiavateľ povinný spísať zápisnicu.  

 

14. Vypožičiavateľ je povinný umožniť požičiavateľovi na požiadanie prístup do predmetu 

výpožičky za prítomnosti zodpovedného pracovníka vypožičiavateľa, za účelom priebežnej 

kontroly nebytových priestorov, dodržiavania hygienických noriem a protipožiarnych predpisov.  
 

15. Vypožičiavateľ je oprávnený vhodným spôsobom označiť predmet výpožičky tabuľou so svojím 

označením, ako aj umiestniť tabuľu s označením vypožičiavateľa na administratívnej budove 

požičiavateľa     

 

 

Článok VI 

Skončenie zmluvy 

 

1. Túto zmluvu je možné skončiť: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) písomnou výpoveďou  

1. požičiavateľa, ak predmet výpožičky prestane byť pre neho dočasne prebytočným 

majetkom z dôvodu, že mu vznikne potreba užívať predmet výpožičky na plnenie úloh 

v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, 

2. vypožičiavateľa, ak predmet výpožičky nepotrebuje, 

3. ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu.  

Výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, 

d.) odstúpením od zmluvy   

1. vypožičiavateľa, ak sa predmet zmluvy stal nespôsobilým na užívanie, bez toho aby 

vypožičiavateľ porušil svoje povinnosti, 

2. požičiavateľa, ak vypožičiavateľ neužíva predmet zmluvy riadne, alebo ak ho užíva 

v rozpore s účelom dohodnutým v zmluve, alebo ak vypožičiavateľ je v omeškaní o viac 

ako jeden mesiac s úhradou faktúr za prevádzkové náklady, 

3. požičiavateľa, ak vypožičiavateľ prenechá predmet zmluvy alebo časť tretím osobám na 

užívanie bez  súhlasu požičiavateľa.  
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Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú odo dňa nasledujúceho po doručení odstúpenia od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť nebytový priestor v stave, v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Zmeny, ktoré vykonal vypožičiavateľ na 

predmete výpožičky so súhlasom požičiavateľa je vypožičiavateľ povinný po skončení výpožičky 

uviesť do pôvodného stavu. O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky bude vyhotovený 

protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Zmluva  podlieha  povinnému  zverejneniu  podľa § 5a  ods. 1  zákona    č. 211/2000 Z. z.   

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa  dopĺňa  zákon  č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým  sa menia a dopĺňajú  niektoré 

zákony. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť zverejniť túto zmluvu, okrem prílohy č. 1, 

ako aj jednotlivé faktúry z nej vyplývajúce, na čo dáva svojimi podpismi súhlas.  

 

2.   Právne  vzťahy, ktoré  nie  sú  upravené  touto  zmluvou,  sa  riadia zákonom  č. 40/1964 Zb.  

      Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe  

      majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

 

3.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

príloha č.1 – situačný plán predmetu výpožičky 

príloha č.2 – výpočtový list  

 

4.  Zmeny v obsahu zmluvy je možné robiť len formou písomných a očíslovaných dodatkov,   

podpísaných oboma zmluvnými stranami a po udelení písomného súhlasu Ministerstva financií 

Slovenskej republiky.  

 

5.   Zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní oprávanými zástupcami oboch zmluvných strán dňom 

udelenia súhlasu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade §13 ods. 9 zákona č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

6.    Zmluva  je  vyhotovená  v   siedmich  rovnocenných  rovnopisoch, z  ktorých   tri   obdrží 

       vypožičiavateľ, tri  požičiavateľ  a  jeden  Ministerstvo  financií  Slovenskej republiky. 

 

7.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, bola uzavretá na  

základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Bardejov dňa:                                                                          Bratislava dňa:  

Za požičiavateľa:                                                                     Za vypožičiavateľa: 

 

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

           Mgr. Lenka Kováčová                                                        Ing. Ľubomír Vážny            

                    riaditeľka                   generálny riaditeľ  

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny                                                       Sociálnej poisťovne                                                                                                                                            

Bardejov    


