
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 

Zmluvné strany 

 

 

Požičiavateľ: 

Názov a sídlo:   Mesto Senica – správca Základná škola 

    Základná škola  

    Komenského 959, 905 01  Senica 

V zastúpení:   PaedDr. Krzysztofom Siwiecom, riaditeľ školy 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s. 

IBAN:    SK61 5600 0000 0092 1457 5003 

IČO:    34028226 

DIČ:    2020958379 

(ďalej len „požičiavateľ") 

 

Vypožičiavateľ 

Názov a sídlo:   Centrum voľného času Senica 

    Sadová 646/8, 905 01 Senica 

V zastúpení:   Mgr. Silvia Krišáková, riaditeľka centra 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s. 

IBAN:    SK76 5600 0000 0092 1034 0004 

IČO:    00400106 

DIČ:    2021400579 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

 

 

 

Čl. I 

Predmet a účel výpožičky 

 

1. Predmetom výpožičky sú nebytové priestory, a to telocvičňa Základnej školy, nachádzajúca sa 

v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve Mesta Senica v správe Základnej školy. Táto nehnuteľnosť 

sa nachádza na Komenského ulici  v Senici, v katastrálnom území Senica, zapísaná v LV č. 3353, 

vedenom na Okresnom úrade Senica, katastrálny odbor (ďalej len „Predmet výpožičky“).    

2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné dočasné užívanie 

Predmet výpožičky, a to v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 19/05/C zo dňa 

13.10. 2005 

3. Účelom výpožičky je užívanie Predmetu výpožičky pre organizovanie tréningov športových 

klubov pod vedením trénerov športových klubov a krúžku CVČ pod vedením zamestnanca 

CVČ. 

 

Čl. II 

Doba výpožičky a zánik zmluvy 

 

1. Výpožička sa dojednáva na dobu určitú od 1.10. 2022 do 30.6. 2023. 

2. Nebytový priestor sa dáva do výpožičky v čase: 

 

Pondelok: 17:00 hod. - 19:00 hod. FK Senica  

Utorok:     - 

  Streda:      - 

Štvrtok:    17:00 hod. – 19:00 hod. Florbal CVČ Senica 

Piatok:     16:00 hod. – 18:00 hod. PK Aqua Senica  

     18:00 hod. – 20:00 hod. FK Senica  



3. Pred uplynutím uvedenej doby výpožičky možno výpožičku ukončiť len dohodou zmluvných strán, 

alebo možno zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote. 

4. Túto zmluvu možno okamžite zrušiť: 

 z dôvodu technickej nespôsobilosti nebytového priestoru resp. havarijného stavu 

 z dôvodu poškodzovania majetku školy zo strany vypožičiavateľa 

 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ je povinný zabezpečiť vypožičiavateľovi plný a nerušený výkon práv spojených 

s výpožičkou nebytových priestorov, najmä zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých 

poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov. 

2. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve, 

v súlade s prevádzkovým režimom, udržiavať ho v stave, ktorý zodpovedá povahe a účelu výpožičky 

a po skončení výpožičky ho vrátiť v stave, v akom ho prevzal. 

3. V prípade škody spôsobenej na školskom majetku vypožičiavateľom je tento povinný ju uhradiť 

v plnom rozsahu. 

4. Vypožičiavateľ zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu vypožičaného priestoru. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky aktuálne usmernenia k opatreniu Úradu verejného 

zdravotníctva SR a usmernenia riaditeľa školy vo veci prevádzky školy a vnútorných školských 

športovísk. 

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

prevzal. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

5. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch: 1 exemplár obdrží požičiavateľ – Mesto Senica, právne 

oddelenie, 1 exemplár obdrží správca – Základná škola a 1 exemplár vypožičiavateľ.  

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu  a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 

v Centrálnom registri zmlúv.  

 

 

V Senici, dňa 3.10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Požičiavateľ            Správca                       Vypožičiavateľ 


