
Zmluva o výpožičke 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

 
Požičiavateľ:     Obec Čirč 

 

so sídlom:     Čirč 208, 065 42  Čirč 

IČO:      003 298 35 

DIČ:      2020726059 

konajúci prostredníctvom:   Ing. Michal Didik, starosta obce  

 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

a 

 

Vypožičiavateľ:    ŽS s MŠ Čirč 

 

so sídlom:     Čirč 71, 065 42  Čirč 

IČO:      378 760 74 

DIČ:      2021678483 

konajúci prostredníctvom:   Mgr. Milan Varchola, riaditeľ školy  

 

(ďalej len „vypožičiavateľ“ alebo ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“):  

 

Článok I. 

Predmet výpožičky a predmet zmluvy 

 

1. Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v administratívnej budove, ktorá je vo 

vlastníctve požičiavateľa a  táto nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Čirč, obec 

Čirč, okres Stará Ľubovňa, na parcele č. 62/6, so súpisným číslom 143, zapísaná na LV číslo 

1438, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Stará Ľubovňa.  

 

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

užívanie nebytové priestory v celej administratívnej budove definovanej v čl. I bod 1. V 

súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Čirči 6.2.2017 č. 1/2017/B7 bolo schválené 

bezplatné užívanie predmetu zmluvy v prospech vypožičiavateľa.  

 

3. Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto 

stave ho preberá.  

 

4. K odovzdaniu a prevzatiu nebytových priestorov dôjde na základe písomného protokolu, 

ktorý podpíšu obe zmluvné strany, pričom každá zmluvná strana si ponechá jeden rovnopis 

tohto protokolu.  

 

Čl. II. 

Doba a podmienky výpožičky 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.10.2019.  



2. Požičiavateľ sa zaväzuje počas doby výpožičky uhrádzať aj naďalej náklady za jednotlivé 

služby a energie (teplo, vodné a stočné, elektrina).  

 

3. Účelom výpožičky je zabezpečenie starostlivosti nebytových priestorov v prospech rozvoja 

obce Čirč a Základnej školy s materskou školou Čirč.  

 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať nebytové priestory a jeho zariadené len v rozsahu a na 

účel dohodnutý v zmluve.  

 

5. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol oboznámený s pokynmi, smernicami a pravidlami 

požičiavateľa pre prevádzku budovy, s protipožiarnými a bezpečnostnými opatreniami a 

tieto sa zaväzuje dodržiavať.  

 

6. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv, 

ktoré je potrebné urobiť a umožniť ich vykonanie, inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, 

ktorá nesplnením jeho povinnosti vznikla.  

 

7. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vypožičaných priestoroch ním, jeho 

zamestnancami a tretími osobami v plnej výške. Prípadná vzniknutá škoda sa nahrádza v 

peniazoch, ak však požičiavateľ o to požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda 

uvedením do pôvodného stavu.  

 

8. Požičiavateľ si vyhradzuje právo na vstup ním určeného zástupcu do vypožičaných 

priestorov za účelom kontroly alebo aj v iných prípadoch.  

 

9. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu v priestoroch, ktoré sú predmetom 

výpožičky.  

 

Čl. III 

Skončenie výpožičky 

 

1. Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby:  

 

• výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 

mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane 

 

• dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu 

 

• odstúpením zo strany požičiavateľa v prípade závažného porušenia podmienok tejto zmluvy 

a to dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení vypožičiavateľovi.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom.  

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sa po jej podpísaní stáva písomný protokol 

odovzdaní a prevzatí vypožičaných priestorov.  

 



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

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie  

 

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Vedľajšie ústne dojednania neexistujú.  

 

5. Na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci zodpovedá 

vypožičiavateľ.  

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán.  

 

7. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 

stranu.  

 

 

 

 

V Čirči, dňa…………………………  V Čirči, dňa………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………… 

            Ing. Michal Didik     Mgr. Milan Varchola 

            starosta obce Čirč                riaditeľ ZŠ s MŠ Čirč 

 


