
Zmluva o výpožičke č. 1/2012 
uzavretá v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 
 
 

uzavretá medzi: 
 
 
 

SR – Špeciálnou základnou školou v Sabinove, SNP 15, 083 01 Sabinov, IČO: 17070431, 
zastúpená Mgr. Gabrielom Birčákom, riaditeľom, v ďalšom texte „požičiavateľ“ 
 
a  
 
SR – Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, SNP 
15, 083 01 Sabinov, IČO: 37935041, zastúpené Mgr. Ľubicou Richmanovou  
Fabišíkovou, riaditeľkou, v ďalšom texte „vypožičiavateľ“ 
 
 

za týchto podmienok: 
 
 
 

Článok I. 
Predmet a účel výpožičky 

 
 

1. Slovenská republika je vlastníkom a požičiavateľ je správcom nehnuteľného majetku štátu 
– budovy, súpisné číslo 514, situovanej na pozemku C-KN parcelné číslo.574/6, ako aj 
pozemku C-KN, parcelné číslo 574/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1308 m2, 
vedeného Katastrálnym úradom v Prešove, Správou katastra Sabinov pre okres Sabinov, 
obec Sabinov, katastrálne územie Sabinov na liste vlastníctva č. 2456 pod B 1/3 na 
požičiavateľa v podiele 1/1. 

2. Touto zmluvou o výpožičke požičiavateľ prenecháva do výpožičky časť nehnuteľnosti 
uvedenej v článku I., a to 5 miestností, chodba a sociálne zariadenie s prísl. v celkovej 
výmere 98,91 m2 a vypožičiavateľ ich do výpožičky prijíma. 

3. Predmet tejto zmluvy o výpožičke uvedený v článku 1, bod č. 2 požičiavateľ prenecháva 
vypožičiavateľovi na účely 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 

 
 

Táto zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú –  5 (päť) rokov odo dňa jej účinnosti, t.j. 
dňom nasledujúcim   po  jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády 
SR. 
 



 
 

Článok III. 
Úhrada služieb spojených s výpožičkou 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ bude uhrádzať všetky služby (vodné, stočné, 
elektrickú energiu, vykurovanie) formou refundácie platiteľovi, t.j. požičiavateľovi 
v zmysle čl. III, bod 2, 3. 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje znášať pomernú časť nákladov na dodávku elektrickej energie, 
vodné, stočné, tepelnej energie, ktorej výška za aktuálny rok sa pre vypožičiavateľa 
vypočíta ako podiel zo skutočných nákladov na prevádzku (elektrická, tepelná energia, 
vodné, stočné) za uplynulý rok, určený podielom užívanej plochy, čl. I, bod 2, k celkovej 
ploche, čl. I, bod 1. 

3. Náklady podľa čl. III, bod 2 sa budú uhrádzať dvakrát ročne, k termínom: 
30. 6.   príslušného kalendárneho roka 
30. 11. príslušného kalendárneho roka 

 
 

Článok IV. 
Technický stav nebytových priestorov 

 
 

 Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že predmet výpožičky je v stave spôsobilom na 
obvyklé 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. K zrušeniu tejto zmluvy o výpožičke môže dôjsť len na základe dohody zmluvných strán 
o skončení jej platnosti, tým nie je dotknuté právo požičiavateľa od tejto zmluvy odstúpiť 
v prípade jej hrubého porušenia vypožičiavateľom. 

2. Pre prípad výpovede tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že výpovedná doba je 
trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

3. 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. Na predmete výpožičky je povinný vykonať na svoje náklady 
hygienickú maľbu a priestory protokolárne odovzdať požičiavateľovi. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že na platnosť tejto zmluvy o výpožičke je potrebný 
v zmysle § 8 Opatrenia Ministerstva školstva SR o úprave  dispozičných oprávnení 
správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR súhlas Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Zmluva nadobúda účinnosť dňom, nasledujúcim po jej 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

5. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať po dohode zmluvných strán 
číslovanými písomnými dodatkami. 

6. Táto zmluva o výpožičke je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve 
vyhotovenia obdrží každá zo zmluvných strán a jedno vyhotovenie je pre MŠVVaŠ SR. 

7. 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. 

 
V Sabinove dňa 26.3.2012 
 
 
.............................................                                                 ........................................... 
         za požičiavateľa:                                                                za vypožičiavateľa: 
      Mgr. Gabriel Birčák                                                Mgr.Ľubica Richmanová Fabišíková 
              riaditeľ                                                                                 riaditeľka 


