
Zmluva o výpožičke

uzavretá v zmysle Zásaď hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja v platnom znení a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

ČHnot< t.
Zmluvné strany

Požičiavatel':
Stredná odbomá škola, Ul. slovenských partizánov 1I29l49, Považská Bystrica
Sídlo: Ul. slovenskýchpartizánov l I29l49,017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Jan Kunovský, riaditeť školy
lČo: +z 141 443
IBAN: SK52 8l80 0000 0070 0050 4665
Zriaďovateť: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282120{,911 01 Trenčín

Vypožičiavatel':
Stredná zdravotnícka škola, Št<otska 230, P ov ažská Bystrica
Sídlo: 017 01 Považská Bystrica, ŠkotsM Z:O
Štatutárny orgán: PhDr. Katarína Podolanová, riaditeťka školy
IČo: oo 607 002
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 6898
Zriaďovateť: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282120A,911 01 Trenčín

čtánok II.
Predmet zmluvy

1. Požičiavateť je správca nehnutel'ného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho
samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica, obec Považská
Bystrica, katastrálne územie Považská Bystrica, evidovaný na liste vlastníctva č. 3100 pre
k. ú. Považská Bystrica ako telocvičňa.

2. Požičiavateť sa zavázuje bezodplatne poskytnúť vypožiěiavateťovi do výpožičky
nebytové priestory školská telocvičňa (konkretizácia poschodia, miestností a pod.)

ČHnok III.
Účel výpožičky

Požičiavatel' prenecháva bezodplatne vypožičiavateťovi predmet výpožiěky do výpožičky
výlučne za účelom uskutočnenia tzv. testovania osób v súvislosti s ochorením COVID-l9
(ďalej aj len ako ,,testovanie"),



čhnok IV.
Doba trvania výpožičky

Zmluvné strany sa dohodli, že na ziú<lade tejto zmluvy sa výpožiěka dojednáva na dobu
určitú - na obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy do odvolania mimoriadnej situácie
v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID-19.

čUnok V.
Úhrada za prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky

Uživanie predmetu výpožičky vrátane nákladov na energie je bezodplatné.

čHnok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavatel' je povinný odovzdať vypožičiavateťovi predmet výpožičky v stave

spósobilom na riadne užívanie v deň účinnosti tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany v deň účinnosti výpožičky podl'a tejto zmluvy súčasne podpíšu protokol
o odovzdani aprevzati predmetu výpožičky.

3. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (napr. poplach, požiar a pod.) vo vypožičaných
priestoroch sa požičiavateí zavázuje bezodkladne informovat' vypožičiavatel'a
azabezpeěiť mu vstup do týchto priestorov.

4. Vypožičiavateť je oprávnený a povinný predmet výpožičky podfa tejto zmluvy uživať iba
v súlade s dohodnutým účelom a len v rozsahu určenom touto zmluvou.

5. Vypožičiavatel' nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky podfa tejto zmluvy
do nájmu, podnájmu alebo výpožičky inej osobe, bez predchádzajúceho súhlasu
požičiavatel'a

6. Vypožičiavateť sa zavázuje predmet výpožičky uživať riadne, chrániť pred poškodením
alebo zničením. Vypožičiavateť sa zavázuje dodržiavať všetky režimové a interné
opatrenia požičiavateťa vzťahujúce sa k budove, v ktorej sa nachádza predmet výpožičky,
ako aj všetky noímy vydané príslušnými štátnymi autoritami v súvislosti s ochorením
COVID-19.

7. Vypožičiavatelí znáša zodpovednosť za škody, ktoré spósobí na majetku požičiavatel'a
ako i tretích osób, ktoré sa so súhlasom vypožičiavatel'a zdržujú v predmete výpožičky.

8. Vypožičiavatel' je povinný dodržiavat' všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných
platných právnych predpisov upravujúcich ochranu pred požiarmi. V prípade porušenia

uvedených povinností zodpovedá vypožičiavatel' požičiavatel'ovi za všetky škody, ktoré
požičiavateťovi dósledkom porušenia povinností vypožičiavateťom vznikli.



9. V predmete výpožičky zodpovedá vypožiěiavateť v plnom rozsahu za dodržiavanie
všeobecne závázných. ako aj osobitných právnych predpisov, tj. predpisov bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (BOZP) aj tretími osobami.

ČHnok VII.
Skončenie výpožičky

1. Výpožička podťa tejto zmluvy skončí uplynutím dohodnutej doby, ak sa zmluvné strany

nedohodnú najej skončení skór.

2. Pred uplynutím dohodnutej doby výpožička podťa tejto zmluvy móže skončit'písomnou
dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoťvek zmluvnej strany,

danou ajbez uvedenia výpovedného dóvodu. Výpovedná dobajejeden (l) týždeň apočíta
sa od prvého dňa doručenia výpovede.

3. Vypožiěiavateť je povinný v deň skončenia výpožičky vrátit' predmet výpožiěky v stave,

v akom ich prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie. O odovzdaní predmetu

výpožičky zmluvné strany spíšu protokol.

ČHnok VIII.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a úěinnosť dňom nasledujúcim po jej prvom zverejnení.

2. Túto zmluvu je možné meniť nazéklade dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme
písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, Zmeny
a doplnky tejto zmluvy možno platne vykonať len písomnými dodatkami po dohode
zmluvných strán.

3. Veci neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 4011964

Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Považská Bystrica dňa 12.01.202I

požičiavatef 
: vvpozieiavater:


