
Zmluva o výpožičke
nebytových priestorov v objekte mestská veža v Trnave

l.
Zmluvné strany

Požičiavateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 917 01 Trnava,
Hlavná 17, zastúpená riaditeľom Mgr. Hrubým Miroslavom
IČO: 598135 DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963

a
Vypožičia-
Tel':

Trnava Tourism, oblastná organizácia cestovného ruchu,
917 01 Trnava, Hlavná 5
v zastúpení PhDr. Peter Náhlik Phd
IČO: 42288924 DIČ: zatiaľ nepridelené
IČ DPH: neplatca D~H

uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, s použitím ustanovení zákona § 663
a nasl. Občianskeho zákonníka

zmluvu o výpožičke

II.
Predmet a účel výpožičky

Na základe uzn. č.228/2012 Mestskej rady v Trnave zo dňa 20.3.2012 a zmluvy o zverení
majetku do správy mestom Trnava v zastúpení primátorom, ktorou je Správa kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava poverená správou objektu Mestská veža v Trnave,
Štefánikova!, objekt v katastrálnom území Trnava, parc. č. 1, požičiavatel' dáva
vypožičiavateľovi do výpožičky nebytové priestory uvedeného objektu vo výmere 46,55 m2,

situované na prízemí (I.NP objektu - 30,54 m2 na prevádzku TINS, 5,12 m2 -

medziposchodie) a v suteréne (l.PP objektu - 9,89 m2 - predsieň a 1,00 m2 - hygienické
zariadenie) - vchod z Trojičného námestia, podl'a priloženého pôdorysu, vrátane hnuteľného
majetku, ktorý je uvedený v prílohe Č. 1 tejto zmluvy.

Vypožičiavateľ bude predmetné nebytové priestory využívať na činnosť a prevádzku TINS
v zmysle zmluvy o prevode činnosti TINS zo dňa 19.3.2012.

III.
Doba výpožičky

Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú na nadobudne účinnosť odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia zmluvy o výpožičke, najneskôr od 1. 4. 2012.

IV.
Skončenie výpožičky

1) Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy o výpožičke dohodnutej na dobu
neurčitú môže byt' ukončená:
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu, s
primeraným použitím § 10 zák. Č. 116/90 Zb.

Ďalej môže byť platnosť zmluvy o výpožičke ukončená:
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/ -rlohodou.
2) Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3 mesiace. Výpovedná lehota začína

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

v.
Práva a povinnosti požičiavatel'a a vypožičiavatel'a

1) Požičiavateľ fyzicky odovzdá a vypožičiavateľ prevezme nebytové priestory, na základe
osobitného preberacieho konania zrealizovaného do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy o
výpožičke, o čom dokladom bude písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetných
nebytových priestorov do užívania. Nebytové priestory vypožičiavateľ preberá vrátane
hnuteľného majetku, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

2) Poistenie objektu proti živelným pohromám zabezpečí požičiavateľ.
3) Vypožičiavateľ preberá nebytové priestory v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Technický stav nebytových priestorov ku dňu účinnosti zmluvy o výpožičke je spísaný
v protokole z fyzického odovzdania priestorov, ktorý je prílohou k nájomnej zmluve.

4) Vypožičiavateľ je oprávnený užívať objekt v súlade s účelom, ktorý je v zmluve
dohodnutý, zodpovedá za predmet výpožičky, je povinný udržiavať ho v stave v akom ho
prevzal, chrániť predmet výpožičky pred poškodením a zničením. Po skončení výpožičky
je vypožičiavateľ povinný odovzdať predmet výpožičky v stave v akom ho prevzal,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

5) Vypožičiavateľ je zodpovedný za predmet výpožičky a je povinný na vlastné náklady
vykonávať bežnú údržbu nebytových priestorov, ktoré sú predmetom výpožičky.

6) Stavebné úpravy alebo opravy presahujúce rámec bežnej údržby môže vypožičiavateľ
vykonávať len na základe písomného súhlasu požičiavateľa, v súlade so stavebným
zákonom. Vypožičiavateľ je povinný všetky stavebné úpravy hlásiť na stavebný úrad.

7) Vypožičiavateľ nemôže dať nebytové priestory, ktoré sú predmetom výpožičky do
podnájmu bez súhlasu požičiavateľa. V prípade súhlasu požičiavateľa môže
vypožičiavateľ dať nebytové priestory do podnájmu iba za podmienok určených
požičiavateľ om.

8) Vypožičiavateľ je povinný bez odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv a údržby,
ktorých odstránenie je nevyhnutné pre zamedzenie vzniku škôd, umožniť vykonanie
týchto opráv. Inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti
vznikla.

9) Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať revízie ObP a PO, ako aj
odstránenie závad z nich vyplývajúcich. Je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy
a predpisy PO.

10) Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať revízie elektroinštalácie
a plynových zariadení, ako aj odstránenie závad z nich vyplývajúcich.

11) Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať odber elektrickej energie
a plynu, na základe zmluvy s dodávateľom tohto média ako priamy odber. Prepis odberu
elektrickej energie bude zabezpečený do 15.4.2012.

12) Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať odber vody, na základe
zmluvy s dodávateľom ako priamy odber. prepis odberu vody bude zabezpečený do
15.4.2012.

13) Vypožičiavateľ je povinný uzatvoriť zmluvu na odvoz odpadu priamo s dodávateľom
týchto služieb, na vlastné náklady.

14) Vypožičiavateľ zodpovedá za udržiavanie hygieny a čistoty priestorov, ktoré sú
predmetom výpožičky.
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15) Vypožičiavateľ je oprávnený zariadiť si nebytový priestor svojim mobilným nábytkom,
doplnkami a technickými zariadeniami, potrebnými pre výkon činnosti, určený v čl. II.
zmluvy o výpožičke. Vypožičiavateľ nepreberá zodpovednosť za uvedený hmotný
majetok.

16) Umiestnenie reklám (s výnimkou označenia prevádzky), ktoré sa týkajú exteriéru budovy
alebo interiérových reklám, ktoré sú riešené zabudovaním do objektu, môže
vypožičiavateľ realizovať iba so súhlasom požičiavateľa.

17) Vypožičiavateľ je povinný žiadať súhlas požičiavate1'a na všetky úpravy, ktoré bude
realizovať v nebytových priestoroch, ktoré sú predmetom výpožičky.

18) Požičiavateľ má právo kontroly plnenia jednotlivých bodov tejto zmluvy a vypožičiavateľ
je povinný túto kontrolu požičiavateľovi umožniť.

VII.
Záverečné ustanovenia

1) Okolnosti, ktoré nastanú počas doby prenájmu a nerieši ich táto zmluva, môžu sa riešiť
dodatkom k zmluve a jeho návrh môže písomne podať každá zo zmluvných strán.

2) Zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré platia pre zmluvu
o výpožičke - § 659 a nasl. a primerane ustanoveniami platnými pre nájomnú zmluvu §
663 a nasl.

3) Protokol o fyzickom prevzatí predmetných nebytových priestorov je príloha k tejto
zmluve.

4) Zmluva bude zverejnená na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava najneskôr deň pred nadobudnutím jej účinnosti.

5) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 obdrží požičiavateľ a 2
vypožičiavateľ.

6) Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s Jej
obsahom, rozumejú.J.·ej..0...bS~\UVU nepodpísali v tiesni.

v Tmav Va 30. 3.2012 ./
\):(~yCh a ~ /' /
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Príloha č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov Mestskej veže v Trnave

Zoznam hnutel'ného majetku - obstarávacia hodnota
Celková obstarávacia hodnota majetku: 8 860,29 eura

Druh majetku Obstarávacia Počet Rok
cena v euro kusov nadobudnutia
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RokObstarávacia PočetDruh majetku
cena v euro kusov nadobudnutia

Predlžovacia šnúra . 6 27 1 2000-_._.__ .__ .-.---_._---_. __._._-_._------------_._-_._ .._ .._.-_. __ .__ _-_ .._.__ __.'-- ---_ _-,-,-,,-_., ..- -_._-----_ _._,. __._----_.
p.0hár~ ...-----.---.--_----.-..----.---.--------- ------------ 4,1?_._._.__. ..__L _.__....._._ .~OO'.Q.
Predlžovacia šnúra 5 15 1 20011vet(~~č~~iI·~~~=---=-~==~.=-~~~~=:==-~=--==~==~==~-==13-:2I=::=-~. ~ :~~===:=-=~2o.9I
kvetináč 13 28 2 2003__ ._-.---.-.--- ..- --.- ..---.-.-- ..---.- -..--- __._. ..__ _._.__.__.. -.-.------- -.---- ._._L._ ..__I-- __ -.------ -.-.- ---------- ..---.---.- --.

Kvetináč veľký 3983 4 2003_____ ... .._.._. .__ .. . ..__. ... .... ._.. ..__._._. ._1--.__ . .__ -<_._. ...._._.... ..__ . 1-- ....._.__. ..._.._.__._.-...-

Predlžovacia šnúra 5 zásuvková 17 92 1 2005________ .._. ._ __._.__ ._. _. .._. ._-_ .._- ---------- ..-- ---.- __.._._..__1..- .__ _ ._. ._.._ __ ._._.

Predlžovacia šnúra 3 zásuvková 14,27 1 2005
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