
Zmluva o výpožičke č. 032/19/07 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Požičiavateľ 

 

Názov:  Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

Sídlo:    Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec    

V zastúpení:  Ing. Róbert Podolský 

IČO:                 44 537 476 

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 

Oddiel:     Sro 

Vložka č.:   56029/B 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.   

Číslo účtu:   4007558750/7500 

IBAN:   SK96 7500 0000 0040 0755 8750 

 

(ďalej v zmluve aj ako „požičiavateľ“) 

 

Vypožičiavateľ 

 

Názov:   Mesto Senec 

Sídlo:    Mierové nám. 8, 903 01 Senec 

V zastúpení:  Ing. Dušan Badinský 

IČO:    003 050 65 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu:   6602827002/5600 

IBAN:   SK94 5600 0000 0066 0282 7200 

 

(ďalej v zmluve aj ako „vypožičiavateľ“) 

 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

 

1. Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne 

požičiava a súčasne odovzdáva do dočasného užívania zrubovú chatu (ďalej 

v zmluve aj ako „predmet výpožičky“)  súpisné číslo 4130 postavenej na 

pozemku C-KN parc. č. 2597/5 zastavané plochy a nádvoria, o celkovej 



výmere 180 m² zapísanej na LV č. 7611 v k.ú. Senec, vedenom na Okresnom 

úrade Senec, katastrálneho odboru.  

2. Požičiavateľ prenecháva predmet výpožičky vypožičiavateľovi do 

31.03.2020. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti požičiavateľa 

 

1. Požičiavateľ podpisom tejto zmluvy dáva vypožičiavateľovi súhlas, že môže 

predmet výpožičky dať do dočasného užívania iným osobám bez domova.  

2. Požičiavateľ sa zaväzuje zabezpečovať vypožičiavateľovi poskytovanie 

nasledovných služieb spojených s užívaním predmetu výpožičky: 

a) dodávka teplej úžitkovej vody /TUV/ 

b) dodávka studenej vody /SV/ 

c) odvod odpadovej vody 

d) dodávka tepla /ÚK/ 

e) dodávka elektrickej energie 

Čl. II 

Práva a povinnosti vypožičiavateľa 

 

1. Vypožičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu 

výpožičky od požičiavateľa. Súčasne sa zaväzuje predmet výpožičky užívať 

riadne a v súlade s účelom, ku ktorému slúži.  

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky chrániť pred zničením 

a poškodením.  

3. Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky používať na dočasné ubytovanie 

bezdomovcov počas zimného obdobia.  

4. Vypožičiavateľ sa oboznámil so stavom predmetu výpožičky a požičiavateľ 

prehlasuje, že je v stave spôsobilom na riadne užívanie.  

5. Vypožičiavateľ bol oboznámený s predpismi pre evakuáciu /požiarny 

evakuačný plán/ a so spôsobmi ohlásenia požiaru /požiarne poplachové 

smernice/.  

6. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne oznámiť požičiavateľovi závady, 

ktoré by mohli spôsobiť vznik požiaru alebo ujmy na zdravý osôb a majetku. 

Do odstránenia týchto závad sa vypožičiavateľ zaväzuje zdržať sa užívania 

poškodených zariadení, inštalácií a iných poškodených vecí. 

 

Čl. III 

Skončenie výpožičky 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2020 

2. Požičiavateľ je oprávnený žiadať vrátenie predmetu výpožičky pred 

skončením dohodnutej doby v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva vec 



riadne alebo ak ho užíva v rozpore s účelom, na ktorý slúži. 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený vrátiť predmet výpožičky najmä z dôvodov 

ak sa nebytový priestor stane bez zavinenia vypožičiavateľa nespôsobilý 

na dohodnuté užívanie alebo požičiavateľ hrubo porušuje svoje povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy.  

4. V prípade odstúpenia od zmluvy jednej zo strán podľa ods. 2 alebo ods. 3 

je výpovedná doba 1 mesačná.  

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania jej zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

vypožičiavateľa.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4)rovnocenných rovnopisoch, 

z toho po dvoch (2) pre každého účastníka zmluvy.  

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi 

schválená a naznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné 

strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez 

omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického nátlaku.  

4. Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy nešpecifikované v tejto 

zmluve sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník.  

 

V Senci dňa  06.12.209                V Senci dňa 06.12.2019 

 

Za požičiavateľa       Za vypožičiavateľa 

 

podpísané              podpísané 

 

Ing. Róbert Podolský     Ing. Dušan Badinský 

 Konateľ        Primátor 

 


