
Z M L U V A   O  V Ý PO Ž I Č K E 
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

 

Zmluvné strany :  

 

POŽIČIAVATEĽ :   Obec Priepasné 

    906 15  Priepasné 109 

    IČO: 00309851 

    Zast.: p. Peter Czere - starosta  

 

a 

 

VYPOŽIČIAVATEĽ :  Modrá Hviezda n.o. 

    Priepasné 211,  906 15 Priepasné 

    IČO: 50775626 

    Zast.: Mgr. Mgr .Mgr .Bc. Ivan Vnuk, MPH, MHA - štatutár 

 

 

 

Uzavreli nasledovnú Zmluvu o výpožičke :  

 

 

I. 

Predmet zmluvy  

 

1.1 Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Priepasnom, 

katastrálne územie Priepasné, evidované na LV č. 765, Okresný úrad Myjava, 

Katastrálny odbor, Moravská 1, Myjava :  

- budova, súpisné číslo 211, postavená na parcele číslo 15307/3, vo výmere 145 m2 

1.2 Požičiavateľ touto zmluvou prenecháva vypožičiavateľovi celkovú plochu 39,22 m2  

s počtom 6 prevádzkových priestorov v nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1.1 tejto 

zmluvy do bezplatného užívania po doby trvania tejto zmluvy.  Jedná sa o priestory č. 2, 

3, 5, 6, 9, 8 v zmysle náčrtu priloženého k zmluve, pričom priestor č. 2 je pre obe strany 

zmluvy spoločný. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vyššie uvedené veci za účelom 

poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle jeho registrácie na OÚ Trenčín 

č. OVVS/NO/288-2/2017. Vypožičiavateľ nie je oprávnený umožniť alebo prenechať 

užívanie vypožičaných vecí iným osobám ako je uvedené  tejto zmluve.  

 

 

II. 

Práva a povinnosti zmlvných strán 

 

2.1  Vypožičiavateľ je povinný užívať vypožičané veci tak, aby predchádzali škodám na 

nich a sú povinní chrániť ich pred poškodením alebo zničením.  

2.2 Vypožičiavateľ je povinný platiť všetky úhrady  za služby spojené s užívaním vecí 

uvedených v bode 1.1 a 1.2 tejto zmluvy, tým sa má na mysli : vodné/stočné, spotreby 

elektrickej energie, zemného plynu, úhrady za odvoz a likvidáciu odpadu. Úhradu 

týchto služieb bude vypožičiavateľ vykonávať priamo poskytovateľom týchto služieb 

alebo médií na základe zálohových faktúr alebo vyúčtovaní, výmerov alebo pod.  



2.3 Požičiavateľ pre plnenie záväzkov špecifikovaných v bode 2.2 poskytne 

vypožičiavateľovi potrebnú súčinnosť ( napr. prepis odberného miesta,..) 

2.4. V prípade, že dôjde k poškodeniu predmetných vecí, je vypožičiavateľ povinný škody 

odstrániť a to uvedením do pôvodného stavu.  

 

 

 

III. 

Doba trvania zmluvy 

 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú desať (10) rokov odo dňa podpisu zmluvy 

oboma stranami s tým, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať 

zmluvu písomnou výpoveďou, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota 

je šesť (6) mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená. V prípade, že niektorá zo zmluvných 

strán neprevezme výpoveď, považuje sa výpoveď za doručenú dňom odmietnutia 

prevzatia zásielky alebo dňom uloženia zásielky na pošte.  

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov. Sponzor 

berie na vedomie povinnosť príjemcu zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva 

súhlas na zverejnenie tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s 

osobitnými právnymi predpismi. 

4.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov. 

4.3 Táto zmluva bola podpísaná v dvoch (4) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 

strán obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

4.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 
4.5 Táto zmluva o výpožičke sa riadi rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Priepasnom, 

             uznesením č. 30 a 31 zo dňa 10.05.2017, ktorých výpisy sú neoddeliteľnou prílohou tejto 

             zmluvy. 

 

 

 

V Priepasné dňa 16.05.2017    V Priepasné dňa 16.05.2017 

 

 

 

POŽIČIAVATEĽ :     VYPOŽIČIAVATEĽ :  

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

 

 

 



Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Priepasnom konaného dňa 10.5.2017 

 

                                                  Uznesenie č. 30/2017 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 10.05.2017 

 
K bodu 10. Výpožička priestorov požiarnej zbrojnice pre zriadenie Dispečingu agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
 
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo zriadenie Dispečingu agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti prevádzkované neziskovou organizáciou Modrá Hviezda n.o. za 
účelom poskytovania verejnosti a občanom všeobecne prospešných služieb v zmysle jeho 
registrácie na OÚ Trenčín č. OVVS/NO/288-2/2017. 
 
 
 
Za : 5- Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír  

           ing. Potúček Pavel 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Priepasnom konaného dňa 10.5.2017 

 
 
 
                                                  Uznesenie č. 31/2017 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 10.05.2017 

 
K bodu 10. Výpožička priestorov požiarnej zbrojnice pre zriadenie Dispečingu agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
 
 
b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmluvou o výpožičke prenechať 

vypožičiavateľovi Modrá hviezda n.o., IČO: 50775626, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 

Priepasnom, katastrálne územie Priepasné, evidovanej na LV č. 765, Okresný úrad Myjava, 

Katastrálny odbor, Moravská 1, Myjava : - budove, súpisné číslo 211, postavenej na parcele 

číslo 15307/3, vo výmere 145 m2 celkovú plochu 39,22 m2  s počtom 6 prevádzkových 

priestorov do bezplatného užívania po dobu desať rokov, pričom je  povinný platiť všetky 

úhrady  za služby spojené s užívaním vecí uvedených v bode 1.1 a 1.2 tejto zmluvy, tým sa 

má na mysli : vodné/stočné, spotreby elektrickej energie, zemného plynu, úhrady za odvoz 

a likvidáciu odpadu. Úhradu týchto služieb bude vypožičiavateľ vykonávať priamo 

poskytovateľom týchto služieb alebo médií na základe zálohových faktúr alebo vyúčtovaní, 

výmerov alebo pod.. Vypožičiavateľ Modrá hviezda n. o. je oprávnený užívať vyššie uvedené 

veci za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle jeho registrácie na OÚ 

Trenčín č. OVVS/NO/288-2/2017. Vypožičiavateľ nie je oprávnený umožniť alebo prenechať 

užívanie vypožičaných vecí iným osobám ako je uvedené  tejto zmluve a nesmie vypožičané 

veci zhodnocovať bez písomného súhlasu obecného zastupiteľstva. 

 

 
 
Za : 5- Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír  

           ing. Potúček Pavel 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 
                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce  








