
Zmluva o výpožičke 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 
 
Požičiavateľ: Názov: OBEC HORNÝ VADIČOV 

 Sídlo: Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov 
 Zastúpená: Miroslav Kubík, zástupca starostu obce 
 IČO: 00314030 
 DIČ: 2020553029 
 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s. 
 IBAN: SK3456000000003166499001 
 Číslo tel./faxu: 041/4229221, 041/4229226 

 E – mail: urad@hornyvadicov.sk 
                                                                    

        (ďalej len „požičiavateľ“)  
                  

a 
 

Vypožičiavateľ: Názov: Centrum voľného času Horný Vadičov 

 Sídlo: Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov 

 Zastúpená: Mgr. Alena Remišová, riaditeľka  
 IČO: 42065003 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
   

   

   

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

Článok 1 
Predmet výpožičky a predmet zmluvy 

 
1. Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v budove č. 160, ktorá je vo vlastníctve obce a táto 

nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 7/3, v katastrálnom území Horný Vadičov, 
zapísaná na LV č. 860 v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade – katastrálnom odbore Kysucké 
Nové Mesto. 
 

2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné dočasné užívanie 
nebytové priestory a to miestnosť bývalej ambulancie všeobecnej lekárky a pomernú časť 
spoločných priestorov (vstupná chodba, WC, chodba) o celkovej výmere 54,6 m².  
 

3. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto stave ho 
preberá.  

 
Článok 2 

Účel a doba výpožičky 
 

 
1. Účelom výpožičky je užívanie predmetu výpožičky a to miestnosť bývalej ambulancie všeobecnej 

lekárky a pomernú časť spoločných priestorov (vstupná chodba, WC, chodba) o celkovej výmere 
54,6 m² v budove obecného úradu Horný Vadičov č. 160 pre potreby mimoškolskej aktivity detí a to 
na výkon záujmového krúžku: Malá škola pečenia a varenia.  
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2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17. 10. 2018 do 30.06.2019. Vypožičiavateľ je oprávnený 
priestory užívať každú stredu v čase od 15.00 hod. do 17. hod..  

 
 

Článok 3 
Podmienky úhrad nákladov za služby 

 
 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje že za vzniknuté náklady za jednotlivé služby, poskytovanie ktorých je 
spojené s bezplatným užívaním predmetu výpožičky, Centrum voľného času Horný Vadičov sa bude 
spolu s Obcou Horný Vadičov podieľať pri  organizovaní a zabezpečovaní kultúrno-spoločenských 
akcií. 
 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať nebytové priestory a jeho zariadenie len v rozsahu a na účel 
dohodnutý v tejto zmluve.  
 

2. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s pokynmi, smernicami a pravidlami požičiavateľa pre 
prevádzku budovy, s protipožiarnymi a bezpečnostnými opatreniami a tieto sa zaväzuje dodržiavať.  

 
3. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv, ktoré má 

vypožičiavateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv, inak 
vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. 

 
4. Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa, vykonávať stavebné úpravy na 

predmete výpožičky.  
 
5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať vypožičané priestory do užívania tretím osobám. 

 
6. Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do vypožičaných priestorov za 

účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný umožniť vstup do 
vypožičaných priestorov takejto osobe a to bezodkladne po oznámení žiadosti o vstup do 
vypožičaných priestorov.  

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

výpožičky.  
 

 
 

Článok 5 
Skončenie výpožičky 

 
1. Požičiavateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:  

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) vypožičiavateľ užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou,  

c) dôjde k inému závažnému porušeniu zmluvy.  
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2. Platnosť zmluvy je možné skončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila, aj vypovedaním 
zmluvy. Výpovedná lehota trvá 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  
 

3. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť nebytový priestor v stave v akom ho prevzal 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.  

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

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

zákonníkom.  
 

2.  Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných a očíslovaných dodatkov, 
podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

 
3.  Na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá vypožičiavateľ za 

vypožičané priestory v zmysle platných predpisov.  
 

4. Tato zmluva nadobúda  účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom portáli 
prenajímateľa v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení  neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením  
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý obdrží jedno vyhotovenie. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená 
 v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
V Hornom Vadičove dňa 15. 10 2018                             
 
 
      Za požičiavateľa:                                                                       Za vypožičiavateľa:  
 
 
 
 
..........................................                                                             ....................................... 
     Miroslav Kubík                                                                            Mgr. Alena Remišová 
 zástupca starostu obce              riaditeľka CVČ Horný Vadičov 


