Zmluva o výpožičke
uzavretá podľa § 51 a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon číslo 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov
Požičiavateľ:
Názov:
Obec Okoličná na Ostrove
Sídlo:
946 13 Okoličná na Ostrove, Hlavná 68
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Feketeová , starostka obce
IČO:
00 306 622
DIČ:
2021014798
(ďalej len „požičiavateľ“ alebo „obec“)
Vypožičiavateľ :
Názov:
Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM
Sídlo:
946 13 Okoličná na Ostrove, Nitrianská 378
Štatutárny zástupca : Mgr. Anikó Ódor, riaditeľ
IČO :
37866915
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička nehnuteľného majetku obce:
-

stavba so súpisným číslom 374 na parcele číslo 877/295, druh stavby budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby budova základnej školy,
stavba so súpisným číslom 379 na parcele číslo 877/293, druh stavby budova pre šport
a rekreačné účely, popis stavby telocvičňa,
stavba so súpisným číslom 384 na parcele číslo 877/288, druh stavby budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby 2 triedna materská škola,
časť budovy súp.č. 378 - nebytový priestor -výdajná školská kuchyňa a školská
jedáleň,
oplotená časť parcely 877/78 - školský dvor,
viacúčelové športové ihrisko na p.č. 877/78

2. Požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá do bezplatného užívania predmet
výpožičky za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
II.
Účel výpožičky
Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude využívať pre účely a činnosť
vypožičiavateľa, Základnej školy s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM.
III.
Čas výpožičky
Zmluva o výpožičke sa uzatvára od 01.09.2020 na dobu neurčitú.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet zmluvy užívať len na ten účel, na ktorý mu bol
odovzdaný, je povinný zverený majetok chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením
dbať o čistotu a poriadok ako aj o bezpečnosť zvereného majetku.
2. Vypožičiavateľ zodpovedá za
2.1. dodržiavanie platných hygienických a bezpečnostných predpisov,
2.2. dodržiavanie platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
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2.3. prípadný úraz osôb, ktoré sa zdržiavajú v predmete výpožičky s jeho súhlasom
alebo s jeho vedomím a na podujatiach organizovaných vypožičiavateľom,
2.4. za zabezpečenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov o ochrane pred
požiarmi a o požiarnej prevencii.
3.

Vypožičiavateľ je povinný uhradiť vlastníkovi prípadné škody vzniknuté na predmete
výpožičky.
V.
Skončenie výpožičky

1. Výpožičku možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
2. Výpožičku dohodou možno zrušiť k dohodnutému dňu.
3. Zmluvu o výpožičke môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je jeden školský rok .
4. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených v zákone alebo
v tejto zmluve.
5. Vypožičiavateľ od zmluvy môže odstúpiť a požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred
uplynutím dojednaného času výpožičky, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju
užíva v rozpore s dohodnutým účelom.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať dohodou zmluvných strán formou
písomného dodatku zmluvy.
3. Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Okoličnej na
Ostrove číslo 22/2020 zo dňa 07.08.2020.
4. Táto zmluva sa uzatvára v nadväznosti na odňatie zo správy, v súlade s uznesením číslo
21/2020 zo dňa 07.08.2020 uzatvára obec ako vlastník ako požičiavateľ a škola ako
vypožičiavateľ zmluvu o výpožičke tohto a ďalšieho majetku obce pre vypožičiavateľa
5. Táto zmluva sa zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) a § 47a Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
dostane dva rovnopisy zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a
na znak súhlasu ju podpisujú.
V Okoličnej na Ostrove dňa 28.08.2020
Požičiavateľ :
Obec Okoličná na Ostrove, zastúpená
starostkou obce, Ing. Ivetou Feketeovou

.........................................
v.r.

Vypožičiavateľ :
Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, .........................................
zastúpená riaditeľom školy, Mgr. Anikó Ódor
v.r.
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