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DOHODA 

uzatvorená v zmysle ust. § 659-662  zákona č.40/1964 Obč. zákonník , § 13 zákona NR SR č. 

278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov o ukončení platnosti 

Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. CPTT-ON-2019/002667-013 zo dňa 

17.01.2019 

 

CPTT-ON-2021/002026-064 

Čl. I. 

Požičiavateľ:        Slovenská republika -Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Sídlo:                    Pribinova 2,812 72 Bratislava  

Právna forma:        zriadený zákonom NR SR č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády  

                 a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších prepisov              

V zastúpení:           Ing. Bystrík Stanko, PhD., riaditeľ Centra podpory Trnava - na základe  

           plnomocenstva č.p.: KM-OPS-2020/002357-054 zo dňa 2.4.2020  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                                    - prevádzkové náklady 

IBAN:                    

IČO:                      00 151 866 

DIČ:                      2020571520 

         (ďalej len „požičiavateľ“) 

 

Vypožičiavateľ:    Slovenská republika – Centrum účelových zariadení  

Sídlo          Rekreačná 13, 921 01 Piešťany    

Právna forma:         Štátna príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR podľa zriaďovacej              

  listiny č.p. SLV-794-1/PS-2008 z 18.12. 2008 ako vyplýva  zo zmien 

  a doplnení vykonaných dodatkom č.1 č.p.: SLV-62/PS-2010 z 3.3.2010, 

  dodatkom č.2 č.p.: SLV-PS-1061/2012 z 20.11.2012, dodatkom č.3 č.p.: 

  SLV-PS-1165/2012 z 12.12.2012, dodatkom č.4č.p. SLV-PS-2015/2013 

 z 17.4.2013 a dodatkom č.5 č.p.: SPOU-OO-23-007/2014-VE z21.05.2014         

V zastúpení:           Ing. Marcel Moravčík, riaditeľ Centra účelových zariadení- na základe 

  potvrdenia  č.p.: SPSČ –OU2-2021/002456-005 zo dňa 30.3.2021  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica           

číslo účtu:  

IBAN:                     

IČO:  42137004                           

DIČ:                       2022739697  

 (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

 (ďalej spolu ako „zmluvné strany“)     

              

uzatvorili  túto  Dohodu  o   skončení   platnosti   Zmluvy o výpožičke nebytových 

priestorov    č. CPTT-ON-2019/002667-013 zo dňa 17.01.2019. 

 

Čl. II.   

 

1. Slovenská republika zastúpená správcom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je vo 

výške spoluvlastníckeho podielu 1/1 výlučným vlastníkom  nehnuteľného majetku štátu, a 
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to  stavba so súp. č. 4533, postavená na pozemku registra „C-KN“ parc. číslo 9862, zastavaná 

plocha a nádvoria o výmere 5896 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 13048, katastrálne 

územie Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, v katastri nehnuteľností vedenom 

Okresným úradom Piešťany, (ďalej len „budova“). 

2. Predmetom výpožičky je dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu, a to priestory 

telocvičňa č.07 o výmere  374,09m2, náraďovňa č.06 o výmere  24,45 m2, šatňa č.02 o 

výmere 20,28 m2,  šatňa č.03 o výmere 15,23 m2, sociálne zariadenie č.04 o výmere  11,28 

m2, sociálne zariadenie č.05 o výmere 6,48 m2 a vstupná chodba č.01 o výmere 9,73 m2 spolu 

o veľkosti podlahovej plochy 461,54 m2  (ďalej len „predmet výpožičky“). 

3. Účelom predmetu výpožičky je zabezpečenie plnenia úloh v rámci predmetu činnosti Centra 

účelových zariadení Piešťany za účelom vykonávania športových aktivít.  

4.  Zmluva o výpožičke nebytových priestorov bolo dohodnutá na dobu určitú. od 

nadobudnutia jej účinnosti do 07.03.2024. 

 

Čl. III.  

 

1. Prevádzkové náklady za predmet výpožičky vypožičiavateľ uhradí podľa Čl. V zmluvy     

 o výpožičke nebytových priestorov. Po obdržaní faktúr od dodávateľov energií bude 

 vykonané vyúčtovanie skutočnej spotreby nákladov za energie. V prípade nedoplatku je 

 vypožičiavateľ povinný uhradiť sumu uvedenú vo vyúčtovaní v termíne do 15 dní od 

 prevzatia vyúčtovania. V prípade preplatku požičiavateľ uhradí vypožičiavateľovi vzniknutý 

 preplatok prevodným príkazom na účet vypožičiavateľa.      

 

Čl. IV. 

 

1.  V zmysle s Čl. II  Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov k skončeniu nájmu môže        

  dôjsť písomnou formou nasledovným spôsobom:  

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je v tomto prípade trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane, 

c) jednostranným písomným odstúpením od zmluvy zo strany vypožičiavateľa, ak predmet  

výpožičky nemôže riadne užívať za účelom uvedeným v čl. I. bod 4 tejto zmluvy bez 

jeho zavinenia (napr. z dôvodu zásahu vyššej moci). 

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že výpožička nehnuteľného majetku uvedeného v Čl. II. tejto 

 dohody zaniká dňom 01.05.2021.  

 

3.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje požičiavateľovi protokolárne odovzdať predmet výpožičky 

 v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebovaniu a to najneskôr ku dňu 30.04.2021. 

 

 

Čl. V. 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Dohodu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená 

 slobodne, vážne a po vzájomnom rokovaní, je výrazom ich vôle, jej obsahu riadne 

 porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu, účinnosť dňom nasledujúcim po 

 zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

 Túto dohodu zverejní Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava.  

 

3.  Táto Dohoda je vyhotovená   v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

 obdrží dva (2) rovnopisy. 

 

 

V Trnave dňa                                                                   V Piešťanoch dňa  

 

 

 

 Za požičiavateľa:                                                               Za vypožičiavateľa: 

 

 

 

________________________                                          ____________________________ 

  Ing. Bystrík Stanko, PhD.           Ing. Marcel Moravčík  

              riaditeľ                                                                                     riaditeľ 

  Centra podpory Trnava                                                        Centra účelových zariadení 

 


