
Zmluva o výpožičke č. 1/2017 

uzavretá v zmysle § 13 ods. 7 písm. d) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Slovenská republika, Spojená škola 

právna forma: rozpočtová organizácia 

IČO: 42344751 

sídlo: SNP 15, 083 01 Sabinov 

v zastúpení: Mgr. Gabriel Birčák, riaditeľ 

(ďalej len „Požičiavateľ") 

Vypožičiavateľ: 

právna forma: 

IČO: 

sídlo: 

v zastúpení: 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v 

Sabinove 

rozpočtová organizácia 

37945041 

SNP 15, 083 01 Sabinov 

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, riaditeľka 

(ďalej len „Vypožičiavateľ") 

Článok I. 

Predmet a účel výpožičky 

1. Požičiavateľ ako správca podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov spravuje majetok vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, a to 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Sabinov, obci Sabinov, katastrálnom území 

Sabinov, evidované na liste vlastníctva č. 2456 pre k. ú. Sabinov nasledovne: 

a) pozemok parcely C-KN č. 574/6, zastavané plochy o nádvoria, o výmere 1308 m2, 



b) Stavba so súpisným č. 514, stojaca na parcele C-KN č. 574/6, druh stavby: budova. 

2. Touto zmluvou o výpožičke požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi do 

výpožičky časť nehnuteľnosti uvedenej v článku I. bode 1 tejto zmluvy, nachádzajúcej sa 

na prízemí pavilónu D stavby so súpisným č. 514, o výmere 107,70 m2 a na prízemí 

pavilónu C stavby so súpisným č. 514, o výmere 12,30 m2, teda v celkovej výmere 120 m2 

(ďalej len „predmet výpožičky"). Zoznam užívaných kancelárií a príslušných priestorov 

s rozmermi a podlahovou plochou (výmerou) je uvedený v Prílohe č. 2. Pôdorys predmetu 

výpožičky je vyznačený v Prílohe č. 1 

3. Predmet výpožičky v zmysle článku 1, bod č. 2 požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi 

výlučne na účely prevádzkovania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie. Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky využívať výlučne za účelom 

prevádzkovania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

4. Zmena účelu výpožičky je možná len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

Článok II. 

Doba trvania výpožičky, skončenie výpožičky 

1. Táto zmluva bola uzatvorená v zmysle § 13 ods. 7 písm. d) zákona NR SR č. 278/1993 Z. 

z. o správe majetku štátu po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR zo dňa: 16. januára 2018, pod číslom: 2018/1233:2-59AA . 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 5 (päť) rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 

t.j. odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

úradom vlády SR. 

3. Výpožička sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednala, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak. 

4. Pred uplynutím dohodnutej doby požičiavateľ môže vypovedať zmluvu písomnou 

výpoveďou, ak vypožičiavateľ napriek písomnej výstrahe užíva predmet výpožičky 

v rozpore s účelom zmluvy, vypožičiavateľ napriek upozorneniu o viac ako jeden mesiac 

mešká s platením úhrad za plnenia spojené s užívaním predmetu výpožičky, požičiavateľ 



rozhodne o zrušení prebytočnosti majetku alebo dôjde k inému závažnému porušeniu 

zmluvy. 

5. Vypožičiavateľ môže vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 

dôvodu. Výpoveď musí byť písomná. 

6. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bol predmet výpožičky 

odovzdaný v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr - bez toho, 

aby vypožičiavateľ porušil svoju povinnosť - nespôsobilou na dohodnuté užívanie, ak sa 

stane neupotrebiteľnou alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel 

zmluvy. 

Článok III. 

Úhrada za plnenia , ktorých poskytovanie je spojené s výpožičkou 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ bude uhrádzať všetky úhrady za plnenia, 

ktorých poskytovanie je spojené s výpožičkou, a to vodné, stočné, elektrickú energiu, 

tepelnú energiu, teplá úžitková voda (ďalej len „TUV"), ako aj pomernú časť nákladov na 

revízie a opravy (ďalej len „plnenia spojené s výpožičkou") formou refundácie 

platiteľovi, t.j. požičiavateľovi v zmysle čl. III, bod 2, 3, 4, 5. 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať pomernú časť nákladov na plnenia spojené 

s výpožičkou (okrem elektrickej energie, tepelnej energie a TUV), ktorej výška za aktuálny 

rok sa pre vypožičiavateľa vypočíta ako podiel zo skutočných nákladov na prevádzku 

(vodné a stočné) za uplynulý rok, určený podielom užívanej plochy, podľa čl. I, bod 2, k 

celkovej ploche. 

3. Elektrická energia bude účtovaná podľa skutočnej spotreby odobratej elektrickej energie 

odrátanej z podružného elektromera. Na základe vyúčtovacej faktúry sa vypočíta suma za 

odobratú energiu. 

4. Tepelná energia a TUV bude účtovaná ako 1/2 skutočnej spotreby odobratej tepelnej energie 

a ohrevu TÚV odrátanej z podružného plynomera. 



5. Náklady na revízie budú účtované pomernou čiastkou určenou podielom užívanej plochy, 

čl. I, bod 2, k celkovej ploche. 

6. Náklady na opravy zariadení súvisiace s plnením spojeným s výpožičkou budú účtované 

ako 1/2 skutočných nákladov vynaložených na opravu v pavilóne D (viď. Príloha č. 1). 

7. Predpokladané náklady na kalendárny mesiac vyčíslené podľa nákladov z predchádzajúcich 

5 rokov (Príloha č. 3, Príloha č. 4) za užívanú plochu, čl. I, bod 2, predstavujú sumu vo 

výške 269 €. 

8. V prípade omeškania vypožičiavateľa s úhradou faktúry, môže požičiavateľ uplatniť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

9. Náklady podľa čl. III, bod 2, 3, 4, sa budú uhrádzať dvakrát ročne, na číslo účtu 

SK0381800000007000501376 k termínom: 

30. 6. príslušného kalendárneho roka - predpokladaná suma na refundáciu 1614 €. 

30. 11. príslušného kalendárneho roka - predpokladaná suma na refundáciu 1614 €. 

Článok IV. 

Technický stav nebytových priestorov 

Požičiavateľ vyhlasuje, že predmet výpožičky je v stave spôsobilom na dohodnuté 

užívanie. Drobné opravy a úpravy vykoná vypožičiavateľ na vlastné náklady. Stavebné úpravy 

vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonať bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

požičiavateľa a príslušného stavebného úradu. 

Článok V. 

Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečovať riadnu ochranu majetku, ktorý mu požičiavateľ 

prenechal do užívania a starať sa o to, aby na tomto nevznikla škoda, dodržiavať všeobecne 



záväzné predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu 

ochranu a prevenciu. 

2. Vypožičiavateľ zabezpečí na vlastné náklady plnenie protipožiarnych opatrení, kontrolu a 

údržbu vnútorných rozvodov elektrickej energie a ich periodické revízie. V prípade revízií 

vykonávaných požičiavateľom, vypožičiavateľ uhradí pomernú časť nákladov 

vynaložených na ich vykonanie. 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať nehnuteľnosť uvedenú v článku I., bod č. 2 tejto 

zmluvy o výpožičke výlučne v rozsahu určenom touto zmluvou. Nie je oprávnený 

prenechať predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo výpožičky bez písomného súhlasu 

požičiavateľa. 

4. Vypožičiavateľ je povinný na svoje náklady vykonávať bežnú údržbu prenajatých 

priestorov, vrátane hygienickej maľby, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu, udržiavať 

čistotu a schodnosť priľahlého chodníka, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté. 

5. Stavebné zmeny a technické zhodnotenie predmetu výpožičky je vypožičiavateľ oprávnený 

vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase požičiavateľa. Úhradu nákladov s 

tým spojených je oprávnený požadovať len v prípade, ak sa k tomu požičiavateľ písomne 

zaviaže. 

6. V prípade, ak vypožičiavateľ vykoná zmeny na predmete výpožičky bez písomného súhlasu 

požičiavateľa, je povinný na svoje náklady uviesť predmet výpožičky do pôvodného stavu. 

Tým nie je dotknuté právo požičiavateľa odstúpiť od tejto zmluvy o výpožičke, ako právo 

na náhradu škody, ktorá v dôsledku toho vznikla. 

7. Vypožičiavateľ je povinný písomne oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv väčšieho 

rozsahu nad rámec bežnej údržby, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú. 

8. V prípade závažnej technickej poruchy alebo havárie, je vypožičiavateľ povinný umožniť 

prístup oprávnených osôb (pracovníci plynárne, vodárne, elektrárne, resp. polície) do 

objektu za účelom zistenia jej príčiny a jej odstránenia. 

9. Vypožičiavateľ má právo na nerušený výkon svojich práv zo strany požičiavateľa. 



10. Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu do predmetu výpožičky za účelom vykonania 

kontroly dodržiavania podmienok stanovených touto zmluvou o výpožičke, resp. 

dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu tejto zmluvy. 

Termín a čas kontroly dohodne požičiavateľ s vypožičiavateľom tak, aby výkon kontroly 

nerušil výkon práv vypožičiavateľa. 

11. Touto zmluvou o výpožičke sa poistné nedojednáva. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Najneskôr v deň ukončenia platnosti tejto zmluvy o výpožičke je vypožičiavateľ povinný 

vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na 

obvyklé opotrebenie. 

2. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať po dohode zmluvných strán 

číslovanými písomnými dodatkami. 

3. Táto zmluva o výpožičke je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jedno pre každú 

zo zmluvných strán, jedno pre MŠVaV SR, jedno pre MV SR a jedno vyhotovenie je pre 

zriaďovateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez výhrad, táto 

vyjadruje ich vôľu, nie je uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek 

zo zmluvných strán, štatutárni zástupcovia si ju prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

dnešného dňa podpísali. 

5. Táto zmluva podľa § 13 ods. 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v platnom znení nadobudne platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva vnútra SR 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia. 



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (vo funkcii zriaďovateľa) 

s ú h l a s í 

so zmluvou o výpožičke zo dňa 29.12.2017 uzatvorenou podľa § 13 ods. 7 písm. d) zákona 
NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasledujúcich 
Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi Slovenskou republikou - Spojenou školou, SNP 15, 
083 01 Sabinov ako požičiavateľom a Slovenskou republikou - Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, SNP 15, 083 01 Sabinov ako vypožičiavateľom. 

Predmetom zmluvy je prenechanie vypožičiavateľovi do užívania vymedzené priestory stavby 
- Školskej budovy s.č. 514, situovanej na pozemku C-KN parcela č. 574/6 Zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1 308 m2, zapísanej na LV č. 2456, k.ú. Sabinov. 

Účelom výpožičky je dočasné užívanie predmetu výpožičky na plnenie úloh Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

v Bratislave 17.04.2018 
K č.p.: SHNM-OSNM4-2018/001138-006 

Ing. Michaela Bod'ová 

riaditeľka 
odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej 

výstavby SHNM MV SR 
na základe plnomocenstva 

č. p.: SHNM -OO-2018/000569-012 zo dňa 29.03.2018 





Príloha č. 2 

Plocha užívaných priestorov 

Priestor 

Riaditeľňa 

Vyšetrovňa 1 

Vyšetrovňa 2 

Pracovňa sociálneho pracovníka 

Pracovňa ekonomického pracovníka 

Čakáreň 

Zádverie 

Predsieň WC 

WC 1 

WC 2 

Sklad 

Archív 

Spolu 

dĺžka 

5,76 

6,00 

6,20 

4,37 

3,58 

2,80 

1,63 

1,00 

1,65 

1,82 

2,00 

4,45 

šírka 

3,30 

2,84 

2,84 

2,74 

3,30 

5,67 

1,59 

3,50 

1,65 

1,56 

1,20 

2,76 

plocha 

19,008 

17,040 

17,608 

11,974 

11,814 

15,876 

2,592 

3,500 

2,723 

2,839 

2,400 

12,282 

119,655 

úprava 

19,00 

17,10 

17,60 

12,00 

11,90 

15,90 

2,60 

3,50 

2,80 

2,90 

2,40 

12,30 

120,00 



Príloha č. 3 

Náklady na energie 

Náklady za rok 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

SPOLU 

Priemer za 5 rokov 
Priemer mesačne za 5 rokov 

Náklady na 
energie 

(vodné, stočné, kúrenie) 

Zaokrúhlenie 

v € 

1597,25 

1483,78 

1664,03 

1018,64 

2005,00 

7768,70 

1553,74 

129,48 130 



Príloha č. 4 

Náklady na revízie 

Náklady za rok 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

SPOLU 

Priemer za 5 rokov 
Priemer mesačne za 5 rokov 

Náklady na 
revízie (plynové 

rozvody, elektroinštalácie) 

Zaokrúhlenie 

v € 

850,00 

62,00 

4777,63 

0,00 

2634,00 

8323,63 

1664,73 

138,73 139 


