
zl.nLuvA o vÝpožlčrB
č.09 l202l

uzatvorená podl'a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 44612001 Z. z. o maietku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja

medzi zmluvnými stranami

Požičiavatel': Žitinst<Y samosprávny kraj - v správe Strednej odbornej škoty
drevárskej a stavebnej

Sídlo: 023 02 Krásno nad Kysucotl 1642
v zastúpení: PaedDr, Ján Palko, riaditel'
tČo: 00891835
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0048 6292
d'alej ako,, požičiavatel"'

Vypožičiavatel': Kysucké múzeum
Sídlo: Moyzesova 50,02201 Čadca
v zastúpení: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeťka
IČo: 36145076
DIČ: 2021439563
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0052 0171

d'alej ako,,vypožičiavatel"'

Obidve zmluvné strany sú organizácie v zriad'ovateťskej pósobnosti Žilinského samosprávneho
kraja' 

článok I.
úvodné ustanovenia

1. Žilinsk;; samclsprávny kraj (d'alej len,,ŽSK") je vlastníkom stavby - Strednej odbornej
školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou (d'alej SOŠ- drevárskej a stavebrrej) .

2. Požičiavatel' je správcom nehnuteťrrosti uvedenej v odseku 1 tohto článku a podťa Zásad
hospodárenia anakladania smajetkom ŽSr vzmysle Článku 29 aČIanku 27, bod (l)
písmena A), ods, 1.1, je oprávnený ho (alebo jeho čast') prenechat'do výpožičky abyť
nositefom všetkých práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre požičiavatela.

článok II.

1. požičiavateť požičiava a tým ,ril:3ff:"JJ::','*1é užívanie vypožičiavateťovi nebytové
priestory - dielňu o celkovej podlahovej ploche 63 m2, nachádzajúce sa v priestoroch
Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou (ďalej SOŠ-
drevárskej a stavebnej) alebo (ďalej len,,predmet výpožičky").
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čHnok III.
Doba výpožičky

1. Yýpožičkasauzatvárana dobu určitú od 09.11.2021 do 30.10.2022.

čIánok IV.
ÚčeI výpožičky

1, ÚČelom r,}PoŽiČkY je využívanie nebytových priestorov uvedených v čl. II. tejto zmluvy nazabezPeČenie kultúrnej Činnosti múzea ,u úč.lo- dočasnéhl uskladnenia zbierkoýchpredmetov kysuckého múzea, z depozitáru v krásno nad kvsucou.

čHnok V.
Služby spojené s užívaním priestorov

1, Zml:lvné stranY sa_dohodli, že požičiauatel' bude pre vypožičiavateťa zabezpeěovať tietosluŽbY: dodávku elektrickej energie, dodávku t"plu, oóáavn uoáy, ,áoneno a odvoduzržžkovychvód.

2, VYPoŽiČiavateť bude za poskytnuté služby podťa ods.l tohto článku požičiavateťovi
Poukazovat'PauŠálne Úhradu spolu vo výške 10b,- € mesačne. paušálna úhrada je stanovená
zakaždý mesiac bez ohťadu na počet dni r,}požičky v jednotlivom mesiaci.

3, VYPoŽiČiavateť uhradí prenajímateťovi náklady za služby na základ,e faktury. Služby budú
uhradené samostatne zakaŽdý kalendárny rok podťa prislúchajúcich mesiacov qýpožičky. Toznamená, PoŽiČiavateť vYstaví vypožičiavatel'ov jódnu an<turu za mesiace november -december 2021 vo výŠke 200,- €najneskór do 27 .ti.zozt a ďalšiu faktúru v roku 2022 podťa
skutoČného PoČtu Prenajímaných mesiacov po skončení v}požičky. Faktúra v roku 2O22musí
bYt'vYstavená zo strany poŽiČiavateťa najneskór do 15 dní oaó dra skončenia výpožičky.

4, SluŽbY budú uhradené vypožičiavateťom požiěiavatel'ovi na zékladejednotlivých faktur so
splatnosťou minimálne 15 dní bezhotovostným prevodom.
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čHnok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

PoŽiČiavateť odovzdá priestor požičiavateťovi pred začatím v}požičky pracovníkom Soš_
drevárskej a stavebnej. Po ukončení predmetú ýpožičky r.ypozičiuu atéí vráti rypožičaný
Priestor zodPovednému zamestnancovi školy. PoZičiavaieť jó povinný odovzdiť^predmet
qýPoŽiČkY lYPožičiavateťovi v stave spósobilom na dohodnuie ,ziránie. Vypoži8iavatel,
vYhlasuje a PodPisom tejto zmluvy potvrdzuj e, že sa obomámil s.l stavebným a technickým
stavomPredmetu výpožiěky,žepredmet ýpožiěky je spósobilýnadohodnúéužívaniepoáťu
tejto zmluly.

VYPoŽiČiavateť je povinný zabezpečit' riadnu ochranu predmetu výpožičky pred poškodením,
zavázuje sa, Že bude dodržiavať interný poriadok školý, dodržiavať' bezpelnostnó hygienicke,
ProtiPoŽiame a protiepidemiologické opatrenia. V celom objekte školyle zakázaně ru;eit,.

2.
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VYPoŽiČiavatel' je Povinný si v plnom rozsahu zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcichzPlxných PredPisov na Úseku B)ZP, ochrany p.Óa poziurmi áprotiepiaemiologickými
opatreniami.

VYPoŽiČiavatel' je Polrnný predmet výpožičky užívať riadne a v súlade s dohodnutým účelom
a charakter om zap ožiěi avaného predmitu ýpo žičky.

VYPoŽiČiavateť je Povinný chránit' predmet výpožičky pred poškodením aznlčením.V PriPade, Že dójde k poŠkodeniu alebo _zničeniu predáetu výpožičky (alebo jej časti)zavinením vYPoŽiČiavaÍeťa, vypoŽiČiavateť je povinny uhradit' požičiavatefovi spósobenúškodu.

6, V PríPade PoŠkodenia, znehodnotenia predmetu výpožičky požiči avateí bude požadovat,
finančnú náhradu za opravu priestoru,

7, VYPoŽiČiavateÍ móŽe vec užívat' len v rozsahu určenom touto zmluvou. opravy a úpravy
ÚČelovej PovahY a drobné oPravy, maťovanie vo vypožičanom priestore znášalypožičiavateť
na vlastné nákladY. YYPoŽiČiavateť bude vypoZičáne priestory u d;žiavat' r, čirtot" na vlastnénáklady.

8, VYPoŽiČiavateťje Povinný vopred prerokovať s požičiavateťom akékoťvek úpravy a opravy
Predmetu výPoŽiČkY - bez pred,chádzajúceho písomného súhlasu požiěiávatěr:a nie ;eoprávnený tieto uskutočniť.

9, VYPoŽiČiavatel'. je Povinný zabezpečovať na vlastné náklady aniesť zodpovednost, za
bezPeČnosť umiestnených technologických zariadení, protipožiarnu ochranu vypožičaných
Priestorov, zaBOZP avYkonat'potrebné opatrenia nalabrinenie vzniku poziaíi,resp. inej
havárie v priestoroch tvoriacich predmet ýpožičky.

10, VYPoŽiČiavateť nesmie_Počas doby trvania výpožičky predmet v}požičky prenechať douŽivania inému subjektu anesmie ho ani-žiadnym iným spbsobom zaťažiť bez
pr e dchádzajúc eho súhl asu p o žičiav ateí a.

ll,VYPoŽiČiavateť je Povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má
PoŽiěiavatel' urobiť aumožní ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením
povinnosti vznikla.

12, YYPoŽiČiavateť je Povinný zdržať sa akéhokoťvek konania, ktorym by rušil iných účastníkov
v objekte.

l3,YYPoŽiČiavateť sa zavázuje, Že po skoněení platnosti tejto zmluvy vráti požičiavateťovi
Predmet výPoŽiČkY v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnňtí-.ru oUvyne opotrebovanie.

14.PoŽiČiavateť sa zavázuje zabezpečovať udržiavanie podstaty objektu ako správca.

15. PoŽiČiavateť je Povinný udržat'nebytový priestor v stave spósobilom na obvyklé užívanie
azabezPeČovať riadne plnenie služieb, ktoých poskytovanie je spojené spožičaním
nebytových priestorov.

J.
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1.

16,YYPoŽiČiavateť zodpovedá za činnosť vobjekte vrátane zodpovednosti za konanie l,udí,
ktorym sluŽbY v objekte poskytuje, činnost'vykonáva na vlastné riziko lvznikúrazu apod,.l,

17,YYPoŽiČiavateť je Povinný umožniť požičiavateťovi prístup do prenajatého priestoru za
úěelom kontroly prenaj atého priestoru.

Clánok VII.
Skončenie výpožičky

Výpožička končí:
a) uplynutím dohodnutej doby uvedenej v čl. il. ods. 1 tejto zmluvy,

b) dohodou zmluvných strán, pred uplynutím dohodnutej doby,

c) odstúPením od zmluvY PoŽiěiavatelom zdóvodu, že vypožičiavateí nevyužívavec riadne
alebo ju uŽivav rozpore s dohodnutým účelom. Úoint y oástripenia nastávajú jeho doručením
vypožičiavateťovi.

čHnok VIII.
záverečné ustanovenia

Zmluva je vYhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, zktorych jedno
vYhotovenie si Ponechápožiěiavateť, jedno vyhotovénie obdrží ,ypáziaurateť a jednoŽŠŘ.

Práva a Povinnosti vyplývaj Úce ztejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov oboch
strán.

3. Zmluvné strany móžu menit' alebo doplnit' obsah tejto zmluvy len formou písomných
dodatkov k zmluve.

Práva a Povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záváznými právnymi
predpismi.

ÚČastníci zmluvy prehlasujú, že zmluvu uzaweli slobodne, vžůne, bez natlaku, nebola
uzavretá v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok. Účastníci zmlwy ďalej prehlasujú, že
jej rozumejú a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Zmluvanadobúdaplatnosťpodpisom obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejneniana webovom sídle oboch zmluvných strán.

V súlade s ustanovením Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom žilinskeho samosprávneho
kraja v znení dodatkov č.1-6 (ďalej ŽSr;, v zmysle článku 21 ods. 1 písmena A) bod 1.1 a), móže byť
táto zmluvauzatvorená aj bez súh|asu predsedu ŽSK.
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v Krásne nad Kysucou dňa .....Í.,.(.|...a.l!. v čadci an^.....Í:.|!:.b7!

požičiavateť:
Vypožičiavateť:


