ZMLUVA
o výpožičke č. 16/2021

uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v súlade s platnými Zásadami
hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja

medzi
Požičiavateľom:
Sídlo:
e-mail školy:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Bankové spojenie:

Stredná odborná škola potravinárska,
Cabajská 6, 949 01 Nitra
sosp@sosp.sk

Ing. Katarína Čurillová - riaditeľka školy

17054222
2020408918
SK02 8180 0000 0070 0030 5551
Štátna pokladnica Bratislava

( ďalej len „požičiavateľ“ )
a

Vypožičiavateľom: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
ul.7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Sídlo:
Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ
Zastúpený:
IČO:
36103004
DIČ:
2021467976
Číslo účtu:
SK 73 8180 0000 0070 0031 1548
Štátna pokladnica Bratislava
Bankové spojenie:
( ďalej len „vypožičiavate!’“ )

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)

za nasledovných podmienok:
v

Cl. I
Predmet a účel výpožičky
1. Predmetom výpožičky sú priestory vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja
v správe požičiavateľa nachádzajúcich sa v budove na parcele č.4790, katastrálne územie
Nitra, a to priestory:
1. podlažia - 3 miestnosti vrátane sociálnych miestností o rozlohe 56,82 m12
2. podlažia - priestor triedy a spŕch o rozlohe 30,26 m2
1

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre,
katastrálneho odboru na čiastočnom LV č. 3901 v podiele 1/1.
2.

Účelom výpožičky je užívanie priestorov na administratívne a skladové účely.
ČI. II

Doba výpožičky
Zmluva o výpožičke medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom sa uzatvára na dobu
určitú od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2021, s prístupom do predmetnej
budovy najmä v čase od 7,00 do 16,00 hod. počas pracovných dní.
ČI. III
Úhrada služieb spojených s výpožičkou

1. S užívaním vypožičaných priestorov budú spojené prevádzkové náklady ( spotreba
elektrickej energie, spotreba plynu/UK, spotreby vody, režijné náklady a odvoz
a uloženie odpadu) uhrádzané na základe nasledovného rozpisu:
- spotreba elektrickej energie...................... 80€/mesiac
- spotreba plynu/UK.................................... 140€/mesiac
- vodné, stočné............................................. 115€/mesiac
- režijné náklady........................................... 50€/mesiac
- odvoz odpadu............................................. 10€/mesiac

Spolu mesačne............................395,00€.

2. Úhrady služieb spojených s výpožičkou bude hradiť vypožičiavateľ na účet hlavnej
činnosti požičiavateľa číslo: SK02 8180 0000 0070 0030 5551 v peňažnom ústave Štátnej
pokladnice. Mesačná úhrada služieb je splatná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca, na základe vyčíslených nákladov za spotreby predchádzajúceho mesiaca.
ČI. IV

Technický stav nebytového priestoru
Zmluvné strany berú na vedomie, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet
výpožičky v stave spôsobilom na účel užívania. Opravy a úpravy účelovej povahy
a drobné opravy vo vypožičiavaných priestoroch znáša vypožičiavateľ na vlastné
náklady. Stavebné úpravy vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonať.
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ČI. v
Pi•áva a povinnosti požičiavateľa
1. Požičiavateľ je povinný odovzdať nebytové priestory vypožičiavateľovi v stave
spôsobilom na dohovorené užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať
a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového
priestoru spojené.
2. Požičiavateľ má právo vykonať kontrolu spôsobu užívania predmetu výpožičky za
prítomnosti zástupcu vypožičiavateľa.
3. Požičiavateľ nezodpovedá za škody na predmete výpožičky vzniknuté počas užívania
vypožičiavateľom.

ČI. VI

Práva a povinnosti vypožičiavateľa

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať priestory tvoriace predmet tejto zmluvy na uvedený
účel v súlade s predmetom svojej činnosti a podmienkami tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov na úseku noriem hygieny, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti pri
práci, požiarnej ochrany a ochrany majetku.
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek činností ohrozujúcich kvalitu
životného prostredia, ovzdušia a spodných vôd.
4. Pri nedodržaní podmienok uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku
vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla ich nedodržaním.
5. V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný odovzdať predmet
výpožičky v stave akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený predmet výpožičky dať do ďalšej výpožičky alebo
nájmu.

ČI. VII

Skončenie výpožičky
1. Zmluvný vzťah končí uplynutím dohodnutej doby výpožičky, alebo na základe písomnej
dohody zmluvných strán.
2. Platnosť zmluvy je dohodnutá na dobu určitú, t.j. po dobu realizácie stavebných prác
a ukončenia diela v SDKSvN. Predčasné ukončenie zmluvy o výpožičke je len po
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, s minimálnou výpovednou dobou v trvaní 3
mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
dohody o ukončení výpožičky a výpovedi druhej zmluvnej strane.
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ČI. VIII

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobudne platnosť schválením predsedu NSK v súlade s čl. 23 ods. 2 písm.
b) bod 4 platných Zásad hospodárenia s majetkom NSK a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na internetovej stránke zmluvných strán.
2. Zmeniť a doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov
účastníkov zmluvy očíslovaným dodatkom k tejto zmluve.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu si pred podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená po predchádzajúcom prerokovaní podľa ich vlastnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 1 je určené pre požičiavateľa, 1
pre vypožičiavateľa a 1 pre zriaďovateľa, NSK.

V Nitre dňa.............................

V Nitre dňa...............................

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
POTRAVINÁRSKA
ľabajská 6, M9 12 NITRA

požičiavateľ
Ing. Katarína Curillová

Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

riaditeľka
Strednej odbornej školy potravinárskej

M.iľľ diwiu.
Kiifdla Spisu
vViire
<■
U1.7, ptóiant äíEpWFQl fjitr?
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Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s ČI. 23 ods. (2) písm. b) bod 4. Zásad
hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja, schválených Zastupiteľstvom
NSK dňa 15. decembra 2014 Uznesením č. 219/2014, schvaľuje Zmluvu o výpožičke,
uzatvorenú medzi Strednou odbornou školu potravinárskou Cabajská 6, Nitra so sídlom
Cabajská 6, 949 01 Nitra, IČO: 170 54 222 ako požičiavateľom a Starým divadlom Karola
Spišáka v Nitre, so sídlom ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 103 004 ako
vypožičiavateľom, pod č. sp.: 06663/2021 /MAJ/NSK.
Predmetom zmluvy je výpožička časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove bez
súp. č. vedeného ako internát, na pare. č. 4790, na LV č. 3901, k.ú. Nitra o celkovej výmere
87,08 m2 na kancelárske a skladové účely s dobou výpožičky na dobu určitú a to od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2021.

- 9 -04- 2021
V Nitre, dňa

A

doô. Ing. Mijan Belica, PhD.,
x—"predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

