
Zmluva o v požičke

nehnuteťného majetku štátu uzafuorená podťa ustanovenia 13 ods.8 písm. a) zákona
é.27811993 Z.z. o správe majetku štáfu v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,zákon
o správe majetku štátu") a ustanovenia 659 a nas0.Oběianskeho zákonníka v platnom zneni
(ďalej len ,,zmluva")

Clánok I
Zmluvné strany

Požičiavatel': SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie
M. R .Stefanika 15,902 0l Pezinok
tČo: 36075t75
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Čislo ričtu: 7000l9992Ol8I8O
Zast pená: Mgr. Eva Obšasníkovi naditeťka
l ď alej len požčiavateí /

Vypožičiavatel': Krajst pozemkov rrirad v Bratislave
Trenčianska 55, 82l 09 Bratislava
tčo: 3o79456t
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Čislo riětu: 7 O0OI272O6/8L8O
Zasttryen : Ing Eva Galbavá, prednostka
l ď alej len vypo žiéiav ateí l

Clánok II
Predmet a ríčel zmluvy

l)Predrnetom rnipožičky je nehnutelin; majetok štátu vo vlastníctve SR v správe Centra peda-
gogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pezinok, ul. Vt. R.Štef;ínika č.15 , ktory je
sričasťou pozemku a budovy, slip.č.8 postavenej na parcele é.4979ll - zastavaná plocha
o v mere 637 m2 v intraviláne k.ťr.Pezinok, veden;i na liste vlastníctva č.8859 Katastrálneho
rradu v Bratislave, Správakatastra v Pezinku.

Predmetom zmluvy je ěasť z celkovej q mery nebytoqich priestorov a to pozostávaj cich
zo štyroch miestností, chodby, kuchynského kutika aWC o celkovej v mere 101,5l ín2.
2)Požléiavateť prenecháva do bezplatného užívania predmet v,.ipožlěky, uveden v článku II
bod 1, ktor bude vypožičiavateíovi slrižiť na plnenie riloh činností pozemkového írradu.



Clánok III
Doba v požičky

Zmluva sa uzatvárana 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej ričinnosti.

článok IV
Technick stav predmetu v požičky

1.) Vypožiěiavateť preberá od požičiavateíapredmet v požičky v stave spósobilom
na riadne užívanie.
2.)O odovzdani a prevzatí predmetu v}požičky spíšu zmluvné strany protokol o odov-
zdaní a prevzatí predmetu vypožičky s uvedením dňa prevzatia do v;fpožičky
a prípadnych váď, brániacich alebo obmedzujricich riadne užívanie predmetuvypožičky,
pričom kTždázo zmluvn}ch strán dostane jedno vyhotovenie protokolu.
3.)Protokol o odovzdaní aprevzatí predmetu vypožiěky suza zmluvné strany oprávnení
podpísať určení zamestnanci na zák|ade predl oženia písomného poverenia štatutárneho
orgánu zmluvnej strany.

článot v
Užívanie predmetu v požičky a hrada energií a služieb

l.)Podťa ustanovenia 659 Občianskeho zákonníka bude vypožičiavateť lživat' predmet
vypožiěky bezplatne.
2.)Vypožičiavateť uzatvorí vo svojom mene s dodávateťmi zmluvy na odber elektriny, tepla
na vykurovanie, komunálneho odpadu, vodného a stoěného a všetky ostatné prevádzkové
zmluvy a bude hradiť všetky prevádzkové náklady z vlastnych finančnych prostriedkov
priamo dodávateťom.
3.)Upratovanie abežnu ridržbu vypožičanych priestorov si bude vykonávať vypožičiavateť
na vlastné náklady.
4.) Náklady na dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stoěné a odvoz a likvidácia
odpadov bude vypožičiavateť hradiť nasledovne:

a) teplo na vykurovanie - vykurovacia plocha činí celk om 299 ,50 m2. Z toho
vykurov acia plocha okresného pozemkového riradu v Pezinku je 83,5m2, čo predsta-

vuje 27,8 oÁ poďíavystavenej faktriry za mesiac
b) elektrická energia (podťa percentuálnej spotreby elektriny) 56,20Á

podťa vystavenej fa za mesiac
c) vodné a stočné - 37 ,5 oÁ podíavystavenej fa a počtu ťudí lOPÚ - 3 ťudia/
d) odvoz a likvidácia odpadu - 37,5 oÁ poďíavystavenej fa a počtu ťudí /OPÚ - 3 ťudia/



Clánok VI
Práva a povinnosti zmluvnych strán

l.)Vypožiěiavateí sazavázuje predmetnri nehnuteťnosť využívať v rozsahu anaričel
dohodnuty v zmluve, v srilade so zákonom o správe majetku štátu ako aj v srilade
s príslušnymi ustanoveniami Občianskeho zákonrlíka a ďalšími srivisiacimi právnymi
predpismi.
2.)Požiéiavateť si vyhradzuje právo vykonať kontrolu vypožičan ch priestorov za ťrčelom
dodržiavanía ustanovení dohodnutych v tejto zmluve.
3.)Požičiavateť sa zavázuje dávať vypožičiavateťovi príslušné pokyny, včas odovzdávať
príslušné doklady a informácie potrebné k vybaveniu náležitostí dohodnut;ich v tejto
zmluve a v tejto srivislosti poskYne vypožičiavateťovi potrebnri sričinnosť.
4.)Vypožlěiavateť je povinn} počas trvania v požičky dodržiavať povinnosti vypl vajrice
zpredpisov o ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienick;fch
a protipožiarnych predpisov. Za všetky škody a prípadné ublíženie na zdtaví svojich
zamestnancov, ktoré vznikli nedodržaním tychto predpisov, zodpovedá vypožičiavateť
v plnom rozsahu.
S.)Vypo žiěiavateí sa zavázuje na vlastné náklady vykonať havarijné opravy , bežné
opravy. O zaěatí a ukoněení príslušnych prác bude vypožičiavatel'písomne informovať
požičiav ateía.
6.)Vypožičiavateť je oprávneny vykonať stavebné pravy, ripravy pozemku ako aj ripravy
vo vypožiěanych priestoroch len s predchádzajircim písomnYm srihlasom požičiavateía
a na vlastné náklady.
7.)Vypožlěiavateť nie je oprávneny prenechať predmetvypožičky do nájmu, podnájmu
alebo vypožičky.

Clánok VII
osobitné ustanovenia

1.) Zm|uva sa končí uplynutím doby, na ktorri bola dojednaná.
2.) Zmllva sa móže skončiť aj:

a) Písomnou dohodou zmluvn}ch strán
b) Písomnou v poveďou zmluvnych strán bez udania dóvodu, pričom v}povedná

lehota je trojmesačná a zaěina plynriť prvym dňom kalendárneho mesiaca nasle-
dujricim po doručení písomnej vypovede druhej zmluvnej strane

c) Odstripením požiěiavatel'a z dóvodov uvedenych v tejto zmluve, pričom
odstripením od zmluvy sa zmluva zrušuje po uplynutí jedného mesiaca po doručení
oznámenia o odstripení

3.) Požiěiavateť máprávo odstripiť od zmluvy, ak vypožičiavateť:
a) Vykoná na predmete póžičky zmeny bezjeho srihlasu a tymto konaním vznikne

požičiavateťovi škoda
b) Prenechá predmet vypožiěky inému
c) Uživa predmet vypožičky v íozpore s dohodnutym ričelom



4.) Po ukončení vypožlčky je vypožičiavateť povinn} odovzdať predmet qipožičky
v stave zodpovedajricom dohodnutému spósobu užívania s prihliadnutím na obvyklé
opotrebovanie.
Vypožičiavateť je povinn odovzdať predmet v}požičky najneskór v posledn;i deň
príslušnej lehoty, resp. v posledn;f deň doby, na ktorri sa zmllvauzatvorila.
O odovzdaní predmetuvypožiěky vyhotoviazmluvné strany odovzdávajrici protokol,
ktory podpíšu zástupcovia zmluvn}ch strán. Každá strana dostane jedno originálne
vyhotovenie protokolu.

čtánotr VIII
záverečné ustanovenia

l.)Yzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnymi ustanoveniami zákona
o správe majetku štátu a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2.)Zmluvu je možné meniť alebo dopírať iba formou riadne očíslovanych písomn}ch
dodatkov schválenych a podpísan}ch oprávnenymi zástupcami oboch zmluvn;ich
strán.
3.)Zmluvné strany sa zavázujri prípadné spory |ikajrice sa tejto zmluvy prednostne
riešiť dohodou.
4.)Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, zktorychkaždá zmluvná
strana dostane tri rovnopisy a Ministerstvo školstva, vedy, vyskumu a športu
Slovenskej republiky j eden rovnopis.
S.)Zmluva nadobrida platnosť dňom jej schválenia Ministerstvom školstva, vedy,
vyskumu a športu Slovenskej republiky, v srilade s ustanovením 13 ods.1 0 zákota
o správe majetku štátu v spojení s 8 ods. 1 Opatrenia Ministerstva školstva
Slovenskej republiky ě.422l2003z.z. o prave dispozičn}ch oprávnení správcov
majetku štátu v zriaďovateťskej pósobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky
pri nakladaní s majetkom štátu a ričinnosť dňom nasleduj cim po dni zverejnenia.
6.)Zmhwné strany vyhlasuju, že si trito zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej
obsahu porozumel| že bola uzavretána základe ich pravej a slobodnej vóle,
urěite,vážne,zrozumiteťne, nebola uzavretá v tiesni anzanápadne nev}hodn ch
podmienok, čo potvrdzujri podpisom tejto zmluvy.
7.)Neoddeliteťnou sriěasťou tejto zmluvy sri:
- Príloha č.l - Rozhodnutie o dočasnej prebYoěnosti
- Príloha ě.2 _V;ipis z listu vlastníctva ě.8859
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"; si3.r,ri[f pozemkov ur*o
rl Bratislave

'l-tenčianska 
55-"!"! #9 Bratlslava .'

1._

Vypožičiavateť:

Ý.]ht a s

/l, ď*-

(/ (./

/u"l(a, ( J2 {


