
 

Z M L U V A  O  V Ý P O Ž I Č K E 

č.: 1/2017 

 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 446/2001 Z. z.  

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Požičiavateľ:  Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: 

Sídlo:   Námestie obetí komunizmu1 

   011 31 Žilina 

IČO:    00321796 

 konajúci prostredníctvom správcu: 

 

   Základná škola s materskou školou,  

Sídlo:   Ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina 

v zastúpení:  Mgr. Jozef Englárt 

IČO:     37813064 

DIČ:   2021668990 

 

 (ďalej tiež len ako „požičiavateľ “) 

 

  

a 

 

Vypožičiavateľ: Mesto Žilina, so sídlom MsÚ: 

Sídlo:   Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

IČO:   00321796 

konajúci prostredníctvom správcu: 

 

Centrum voľného času 

Sídlo:   Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

v zastúpení:   Mgr. Mariana Bohačiaková 

IČO:   37810961 

DIČ:   2021643459 

 

 (ďalej tiež len ako „vypožičiavateľ “) 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Požičiavateľ je na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zriaďovacej listiny č. 

ŠÚ/411/2004 zo dňa 14.12.2004 správcom nehnuteľnosti – stavby súp. č. 1671 na pozemku 

parc. č. 7624 , ktorá je zapísaná  v katastri nehnuteľností, vedenom Správou katastra Žilina na 

liste vlastníctva č. 1399 pre obec Žilina, kat. úz. 874604 Žilina v prospech vlastníka Mesto 

Žilina. 



 

Článok II. 

Predmet výpožičky 

 

1.  Požičiavateľ požičiava a tým prenecháva na dočasné užívanie vypožičiavateľovi 

telocvičňu, nachádzajúca sa v budove špecifikovanej v Čl. I. ods. 1. Tejto zmluvy (ďalej len „ 

predmet výpožičky“)    

deň v týždni:  utorok  od 1630 - do 1930 hod. 

 

Článok III. 

Doba výpožičky 

 

Výpožička sa uzatvára na dobu určitú  od 19.9.2017   do 19.12.2017. 

 

Článok IV. 

Účel výpožičky 

 

Účelom  výpožičky je využívanie telocvične na športovú činnosť – pohybovo kondičná 

príprava 

 

 Článok V. 

Úhrada nákladov za poskytnuté služby spojené s užívaním predmetu výpožičky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výpožička bude bezplatná. 

 

 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje priestory využívať na účely podľa Čl. IV. Tejto zmluvy 

a zaväzuje sa ďalej, že nebude uvedené priestory využívať na iné účely a nebude ich 

prenajímať ďalším osobám. 

 

2.  Vypožičiavateľ ja povinný najmä: 

a) užívať predmet výpožičky s riadnou starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škodám, 

v prípade škody zabezpečiť opravu alebo náhradu na vlastné náklady 

b) udržiavať predmet výpožičky v súlade so všeobecne záväznými hygienickými 

predpismi  

c) zabezpečovať a niesť zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana 

obdrží po jednom exemplári. 

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

3. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej rozumejú a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojím 

podpisom. 



 

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim podni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že Zmluvu 

uzatvárajú slobodne a vážne, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a právny úkon bol urobený v predpísanej forme. 

 

 

 

V Žiline dňa: 14. 9. 2017  

 

 

 

Požičiavateľ:      Vypožičiavateľ: 

 

 

 

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

Mgr. Jozef Englárt    Mgr. Mariana Bohačiaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


