
V

ZMLUVA O VYPOZICKE

Cl. 1

zmluvné strany

!

1. požičiavatel, : STREDISKO SOCIÁLNEJ STARoSTLIVOSTI
sídlom: Vl. Clementisa 51, 917 0I Trnava
v zastúpení: JUDr. Vlastimil Očenáš * riaditeť SSS
tčo: nezgleo
IČ pre DPH: SK2021176245
DIC:2021I]6245
Bankové spojenie: VÚB Trnava,
C. ú. IBAN: SK260200000000006 4833212

a

2. Vypožičiavatel' : Kalokagatia - Centrum vol'ného času
Strelecká č. I,9l7 01 Trnava
v zastúpení: Mgr. Andrej Havlík - riaditef K-CVC
tčo: oo:soosz
DIČ:202lI75794
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

č. t. IgaN: SK2956000000001 1 12433008
BIC: KOMASK2X

uzatvárajú v zmysle § 659-662 Občianskeho zákonníka ana základe uznesenia
Mestskej rady v Trnave ě. 85l20I9 zo dňa 10.09.2019 túto zmluvu o výpožičke.

čl. z

Predmet a účel vÝpožičky

1. Stredisko sociálne.j starostiivclsti.je rra základe uznesenia Mestskej rad,v č.357/2.012 zo dňa

3.I2.2a12 sprár,conr bucjovv. Ira ul. V jar-rle 3. 917 01 lrnal,a, v katastrálnom ťtzemí

Trnava. parc. číslo 5680/100. zapísanej rra LV č. 5000. súpis. č. ]1,48 a pozemku,
parc,č.5680/101. ktorei je vlastníkom mesto Trnava.

2. PožičiavateI' zapožičiava vypožičiavatel'ovi do bezplatlrého rržívania predrrret výpožiČky -

nebytové priestoly v budove na ul. V jame 3. Trnava, pavilón ,,A",2.a3, nadzemné

podlažie, rniestnosti 9 výrnere 1044,69 m2, pocll'a čl. 2. ods. 1 teito zmlrrvy, ktorej

pódorys je prílohou č.1 tejto znrluvy.

3. Vypožičiavatel' si prezrel r.ypožičerné priestory s tý,m, že nlu vyhovujú pre jeho Činnost'.
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1. požičiavatel, : STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
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v zastúpení: JUDr. Vlastimil Očenáš - riaditeť SSS
tčo: nezgleo
IČ pre DPH: SK2021r76245
DIC:2021I]6245
Bankové spojenie: VÚB Trnava,
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a

2. Vypožičiavatel' : Kalokagatia - Centrum vol'ného času
Strelecká č. I,9l7 01 Trnava
v zastúpení: Mgr. Andrej Havlík - riaditef K-CVC
tčo: oo:soosz
DIČ:2O2lI75794
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

č. t. IgaN: SK2956000000001 1 12433008
BIC: KOMASK2X

uzatvárajú v zmysle § 659-662 Občianskeho zákonníka ana základe uznesenia
Mestskej rady v Trnave ě. 85l20I9 zo dňa 10.09.2019 túto zmluvu o výpožičke.

čl. z

Predmet a účel vÝpožičlry

1. Stredisko sociálne.j starostiivclsti.je rTa základe uznesenia Mestskej rad,v č.357/?.012 zo dňa

3.12.2012 sprár,conr bucjovv. na ul. V janle 3. 917 01 l-rnal,a, v katastrálnom ťtzemí

Trnava. parc. číslo 5680/100. zapísanej rra LV č. 5000. súpis. č. ]148 a pozemku,
parc,č.5680/101. ktorei je vlastníkom mesto Trnava.

2. Požičiavatel zapožtčiava vypožičiavatel'ovi do bezplatrrého užír,ania predrrret výpoŽiČky -

nebytové priestol,y v budove na ul. V jame 3. Trnava, pavilón ,,A",2.a3. nadzemné

podlažie, rniestnosti 9 yýmere 1044,69 m2, poclťa čl. 2, ods. 1 tejto zmlrrvy, ktorej

pódorys je prílohou č.1 tejto znrluv},.

3. Vypožičiavatel' si prezrel r..v-požičané priestory s tý,m, že mu vyhovu.iú pre jeho Činnost'.



{
1. vypožičiavatel, bude rržívať prenajaté priestory tla čitlnost, kalokagatie _ centrum

vofného času v Trnave" s hlavnýrrr ciefóm organizor at, počas celého roka výchovno_

vzdelávacie a oddychové aktivity, rozvíjat zál'ub1,. zárrjrrrl-a talent detí a mládeŽe,

CI.3

Doba vÝpožičkv

Požičial,ate l zapožlčtava v_vpožičiavatel'ovi prednretné rreb,vtol,é priestory na dobu

neurčitú od 01.10.2019 51,ýpovednou lehotou:

a) 1 mesiac, ak

_ vypožičiavatel' mešká viac ako i mesiac s platením zálohových platieb za energie

a služby po splatnosti faktúr1,
_ vypožičiávatel vykorrá stavebné úprall,bez súhlasu požičiavatefa

b) 3 mesiace bez udania dóvodr,r

výpovedná lehota začína plynút'oil prvého dňa nasledujúcelro mesiaca po jej písomnom

dortrčení.

Ulrončenie dob1, r,ýpožičk,v móže b1,,t'i vzájomnoll písomtlou dohodou zmluvných strán,

čt. ,t

1. Požičiavatel, je povinný odovzclat, vl,požičiavatel,ovi predmetné nebytové priestory

v stave spósobilom na riadne užívanie,

2. Požičiavatel,prehlasuje, že predmet výpožičky nemá právne vady, ktoré by obmedzor,,ali

vypožičiavateťa v jeho riadnon užívaní,

3. Vypožičiavatel' sa zavázuje. že br_rcle užívat' v1,,požičané priestory riadne av sťtiade

s ťtČelom, ktorý je v teito ,-l.,.,. clohodnLrtý a je povirrný chránit'ich pred poŠkodením,

4. Vypožičiavatef rná prár,o prednretné nebytové priestory bezplatne užívaí,

5. vypožičiavatel sa zavázuleplatit, za užívanie vypožičaného priestoru zálohové platby za

služby a ďalšie činrrosti .úui.iu". So sprár,covstvont objektu, ktoré zabezpečuje

požičiavatel', v LozSahu uvedenom y9 \,ýpočtóvom liste, ktorý vystaví požičiavatel':

- dodávku tepla
- dodár,ku teplej vody
- dodávku studenej vody
- dodávktr eiektrickej energie
- odvoz'ltomunálrreho oclpadu

- odvod dažd'ove.i vody
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derutizácia" dezinsekcia, dezinfekcia
poistné budovy
iné služby nazéklade dohody.

6. V prípade technických porúch vo vypožičanom priestore upozorní vypožičiavateť
požiěiavatefa bezodkladne na ich výskyt, aby sa včasným odstránením predišlo vzniku
škód, inak vypožičiavatel zodpoveďá za vzniklú škodu fiedná sa o rozvod vody, tepla
a elektriny).

7. Vypožičiavateť je povinný umožniť požičiavateťovi vstup do vypožičaných priestorov
účelom kontroly technického stavu zariadení a priestorov.

Vypožičiavatel' sa zayázuie uhradit' všetky šltod1, r,celonl rozsahu ním zar.,itlené počas
užívania vypožičaných priestorov a zodpor,,edá za ťtrazy, bezpečnost' a straty majetku
osób, ktoré sa združujú vo vl,požičaný,ch priestoloch so sťtlrlasom nájomcu,

Vypožičiavatel' móže do odpadových košol,, resp. kontajnerov uklaclat' len bežný
komunálny odpad.

Vypožičiavatel' sa zavázuje r.ržíi,at' t,vpožičaný priestor v tozsahu dolrodnutom v tejto
zmluve.

1 1. Úpravy vypožičaných priesloror,. najmá stavebné. rnóže vy?ožičiavatel' vykonávat' len s

písomným súhlasorn požičiavatel'a, týka sa to i zásahov do rozvodov tepla, elektriny
a vocly.

12, Vypožičiavatel'nie je oprávrrený prenechat'nebytový priestor. alebo jeho čast'. do nájnru.
podnájrnu, resp, výpožičk,v. tretej osobe bez súlrlasur požičial,atel'a.

13. Vypožičiavatel'.je povinný zabezpečovat' bežné opravy aúdržbu súvisiacu s obvyklýrrr
udržiavaním vy,,požičarrýolr priestorov na s,n,oje rTáklad_v. zabezpečol,at' si potrebr-ré opravy
a údržbu okien, dverí a ostatnélro interiérr-r r,l,požičaného priestoru (drobné opravy
a udržiavacie práce), ktoré sú uveclené v prílol-re te.jto zmltrvy, ak sa zmluvné strany
nedolrodnú inalr.

l4. Požičiavatel' poistí budovu proti živelným pohrornám, Vypožičiavatef si pocll'a vlastného
uváženia móže poistit' svoi majetok na vlastné náklady. Požičiavatel' nezodpovedá za
škody na majetku nájomcu z titulu poškodenia, zničenia aiebo odcr,Lclzenia hnutel'nýclr
vecí r,o vlastníctve alebo držbe nájorncu vr-resených clo nebytor,ých priestorov.

15.Vypožičiavatel' zodpoveclá vplnom rozsahu za protipožiarnu oclrranu vypožičaného
priestoru azavázuje sa pred začatín prevádzky vykonat' všetky potrebné opatrenia na
zabránenie vzniktt požiarlt, resp. ine.i havárie a taktiež zodpovedá vo vypožičanom
priestore za bezpečnost'zclravia pri práci alrl,gien1"a.je povinný znášat'všetkl,škody.
ktoré vznilili poliršením týchto povit,tt,tostí.

16. Vypožičiavatel' je povirrný ku drir-r skončenia 1,ýpožičky odovzdat'požičiavatel'ovi osobne
zápisnične vypožičaný priestor. v stave v akonr ho prevzal. s prihliadnutínr na opotrebenie
aké je obvyklé pri riadnom lržívaní a irdržbe.

Za

8.

9.

10.
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1.

2.

a
J.

a

4.

5.

C|.5

osobitné doiednania

Vypožičiavatel' sa zavá,zqe platit' za lžívanie priestorov zálohové platby za sluŽbY

u nakludy súvisiace so správcovstl,om objektu ktorýclr poskytovanie je spojené s uŽÍvanínr

nebytového priestoru, mesačne vo výške záiohovej piatb_v. podl'a ods. 2.

Výšku a splatnost' zálolrovÝch platieb za kalendárny polrok obsahtrje splátkový kalendár,

ktorý poiičiavateI v_vhotoví na základe výpočtol,élro 1istu. Splátkový kalendár

avýpočtový list je požičiavatel' povinný vystavit' azaslaI' l,.vpoŽiČiavate1'ovi najrreskÓr

15 dní pred splatnosťou prvej zálohovej platby daného polroka.

Vyúčtovanie nákladov za služby, ktoré vznikli užívaním priestorov v priebehu

zťrčtovacieho obtlobia t.j. od 1.1. do 31.12 claného toka, zaŠle poŽiČiavatel'

vypožičiavatel'ovi, lrtorý najrleskór do 30 dní oci doručenia vyúČtovarria uhradí

vyťrčtovaný rozdiei, Toto rovnako platí pre požičiavatei'a v prípade preplatku.

čt. o

záverečné ustanovenie

1. okolnosti. lrtoré nastanťr počas doby užívania a nerieši ich táto zmluva, mÓŽu sa rieŠit'

dodatkom k tejto zmluve.

2. Všetky zmeny a dodatky tejto zrrrluvy musia mat'písomnú formu.

Táto zmluva nadobúc_la platnost' dňom podpisr,r znrluvrrými stranami a ÚČinnost' dňom

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Stredislia sociálnej starostlivosti. ktorým je

internetová stránka Strecliska sociálnej starostlivosti w1yl6gs.trrcyg§k. Táto zmluva bola

zrelejrtená tltiottt P 3 -t9- u6lg

Zmluva sa vyhotovLrje v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrŽÍ Po
2 exempláre.

Zmluvné strany vylrlasujťr, že si tťlto zmluvu prečítali. obsahu porozumell ana znak

súhlasrr ju vlastnoručne podpísali.

V Tmave 2 3 -09- 20t9

ř{g.lid;á,*l *igx r §A.§Vč
$trelecká 1

sí7 ůí

Kalokagatia - CV
Mgr. Andrej Havlík- riaditel' K-CVC
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vladimira clementisa 5 1

117624s

lastimil

požičiavateť vypožičiavateť



Príloira k zInluve o ipožičke

Drobné t)ptaTu stit,tisilt-t: s užíllutítlt

a ttáItlitrlt1 spajel.Lé s lležttoit údižbott ttebtltot,élto priestotu a športouíslt

a)

c)

b)

I.

Drobnýini opravalt-li súivisjacirni s Ltžílalltttl 1,1t,iestt,t,tt

tl]uř;' r.. "cilobné t)pl ,iv,\ " ) \Ll L pl il\ r lle lrytor,ého-

;;;;i"r" a Ielr.r plislLlšer,,t,l, zorilidctti0 l, i;brverria,

;-;" ;i ;ý;.,,y drobt.ých súčiastok jcdrlotlir,ých

ii.ari,"" iariaieniu ai ebá v_vbaven i a, kto ré sťi ul,ederré

v časti II.
Drobnými opravatrri sú aj opravy, ktoré nie sú uvedené

v časti 11, ak náklad nu.i"d,,,u o|r1uu.neprer,ýši sumu 1

000 Sk. Ak sa vykonáva lla te_1 iste_1 r,eci viac r,lpráv,

ktoré ,polu sťrvisia, je rozhodr-rjúrci súrčel nákladov na

všetkr ticto oprat r,.

Náklady spojené s bežtrou írclržbou r-ržír,allého priestoru_

si, nari^a} La práce, ktoré sa 6Sl,ykle v_vkonávajú pri_

;lhš"* uZirurri (d'alej len "obv_vklé udržiavacie

náklady"), ako napríŘiac] t,na}'ovatl ie , napťtšt'attie_

*urnr;,á,"j pocllahi,. jrótiko''anic :r pastor'atli. oli|.]:],

udrž-iava,lie clrel,erréllo obloženia st]e]l, o}]Iav\,_

l,stavarréilo nábvtkrr (opravv a r,Ýtne tl\ z,átlilii a nátery), _

ll.

A S a rtrtélae 1,4l_Ll1{_ell !9 '

Ltpevrletlle Lrvo]'ne néhtl Lttllvvadla^ zllchi_lcli,lr ei inisr,

rlušie, tlrezLt. r,i lcyl<r . \,il]lc. r r 1ier eKa, biclctLr,

)".n,,Co,.3 llacir,že . z1,|iaij ia, ,irž,all la, scitrlirltlk, 1ll'Llvaclla,-

kotlzt 1. r,ešiaktlr,.

a)p1,3\ il. \,\ lllťl1il i iloltovéiltl l,crttilLr,iio]tr_itilil,

tlpiilvi. r (,nle ila siiórlLr a iapaČa lLr}itt,

i.rpr", n tldpaclov élro a preplrdol,ého vcltlt i ] ir,

ul\1'lrl it l,;,.lut,ic.

o1rr".. pei,nej alebo ilaclicori,:j sllr cjlrr,

r,Ý tli-i,lit testlc n i a.

vi,,-,,,ana t-c:tii,lz,lli li z-litoli, ii r Šctlir Ll,i 1lt,crlli]c|!)lll,

trprr,,a, \,\,1llclla r,c,šial,or" i rr'lor _ e 1r ,lr-ž,lr,ire l,

(ri]l,aVa. \,\ine llil dt it:l-,lk llli ill)tt,liltl,r iilj, \,]1li,

.,1r,,avn. r,itllenit 11,111plicr" l-,,rži,, t':Llll:,,l ie l,

čistenle zatleserl(cll tlc11lltiiilr,,,,ell r,itI, z il_1,ttl lcrl drl ,

l,ill lir] i.iira,llťll",tťl1,3\l':l,

oIrrvu. l"i-tl-tctla rlási-,s],r, s1llacitr,,r,ači,L, plar áliove l gLrie s_

piitol.,. jacláli,ovél-ro cit,ótLi a pál<r, scdtce]. ciosk\

i.',t,Lnpour, 1lt,ic-cllocirlélltl veillil,,i 1ll,cii zlichodol,tlLi_

náclržoir. r31]16fl pvc.i ll tatlžcllr "

zabrťrserlie 1llcllikovéiltl ;cc1 1lr,

v r.,tlletlli t"s,,,e,t i,i. 1li,Ílla'.1 rl c |i i r žc l'"i"v ll li i,cr ri i i1,,

,,pr.un tlakoveiltl splac1lor"ličll s vi,nlctttlLr jec1llotlii§,ch

cllobrl5 ilt iťt;lr-l L.

op.nun. l,(,tllcrla oclrrarlltýcil t-áttlor, tlti r]rczoc1l a

r,Ýle vklrcir.

B i . |. !.r1,1i ilt 7__41!lri]c_q rc :

i_r|]l-i1\ il_ \ \ illť]lii r r1lílll,tčtlr rršetk\cIl clt-uhor" Poistiek a

isLrčilr r icrkvch c]r,Lrhov, z_irsLrr,,ieli, tiačidie1, ob,jínlok,

zl rltlčciiil,, éilcl li sigrlalizačrlélro zariaderlia, vČÍtarre

t]acici]a ]-,i,i r chi,ltje, liarlsibrmatora, zvončeka i rlliestnej

i,.aLc,ric. ak patrí k bytu.

;;;*,r; ns..tl'u.,ncír;l,, telres, 1lrípadlre výmena iclr

.1ctirro|1 ll r uil sťtčlrsti,

0l]l'i-tYi:l 1lLl rakilv.
uir,,ur,.. l v tltctla Lrz-avicracíclT kohťrtikov pl,vrlu,

,,i ;.;,, i il,,pírrar,ie sk"Lrtiek, ttitov a ostatných drobných

siróiirsto k.

.,lrr,,r, , \ \ l1,1ťllil vr pirlačov clcktl,ickoho prťrclrr"

l ,',,', i.i.i,:t |"l\ iliL l't,,uttl,,,

i \ lllťrll] 1_-,ril,il.irlél,r,l kábla irlebil haclice ,

,,,,,a ,,, 1ll..l,,,. pc]iácia a rtlštii tlo rťrrr']la p!,ťellit',

l]l..i:]ii]iliť 1livilt-",,tl11ll(cil prír,otliek oc1 plvlrotleru k

,< pil Ll,c il ii i,, i tl .

4,}\]!.]]lť,!:
()l)],ii\.ii. \ \ l]}cllil rtlellltlrárlt,, rrťntiit]r a 

1áky, 
tlakového

p!r,,. ,.gi,lnólréhtl zat,iacierliir ilorliklr, rťtr a kolien na

oi]t,tlt] .1llilcrl( ch plvtlor,.

člslelrie.
r r, kot rtir lLll ie ochrirtltrj,ch rlátc1,or"

tllllar,a i,i,llI,evrrc.] patrťllir,.

ťl J)1,3\ il tCf ll1OStatll,

l; \ Ll,t.!] jl]i]Ll]Ů} Lct]4:

L)|)1,ii\ i,L il1,1ir i.l LritlllYcll tllcraČor" sptl1l,eb}'tepla,

i] ! !r.žllc Lqq,llq:
(li]l,i}\ (l. \ \ l1le 1lll napťtŠt'acicho a i,ypÍrŠt'acicho

r ctl It l Li. tc:stlell la,1 cdnotl ivý oh príl,Ltb,

.,;,, - r,r tltetla tltlr zclLršňovacicho ventilčeka,

v 1,li.. l r r ár, lr rl i c oc1 l rarlrlých tr/iteror,"

i]l]lil\ ii r]r, icrolr.
l,r, t-t tctle ri,,štLl.

r,( lllcrlli .i\, rrlor,( clr rťrI"

trrlc].,,l,c k..ltla il],olo clvierok a piášt'a,

r_r čisiclnie ko11a ocl saclzí a popoiir,

1liista\ t-]lic velltiIil alebo k,l1rútika ila výhrevných

tl,1esacil .



c. chladiace zariadenie:

výmerranáplrrenach1adiacezrr-resia1eboole.je.
mazanie a čisterrie nrotora a kompresora,

výmerra tesnenia.
výmerra rozbehového konclenzátora,
výmena 1rnacieho remeňa.
naStaven ie terl]loStatu,
oprava, {mena prívodového kábla, 

_

H Kovanie a zárrtk . 
'_

oprava, 1,ýtneIta ki'ukl,, o]rvv_ štítka, tlačrdla,_

priznratického skia, poštovej schrárrkv. rlárazr'íkov,_

medzi dveroi,ých spojorl, 7,1g|1;l|;1116čov roliet, západiek._

závesov kol'ajničiek, kladiek. r,entilácií. retiazok,_

t'ahaclrel, zámkor,, vložjek do zánlkov, I<l'ťičov,

trnelerrie okierr,

menšia oprava. výrner-ra deiiacich priečelí a ]íšt_

zasklerrý,cIr dr erí.
zaskl ievanie 3ednotlivých ok ieIt,

nenšia oprava. výtnena častl obloženia okenných

parapetov.

J. Podlah_v:
oprava r_ivolirených dlaždic do 1,5 m2,

upevrlerl ie. rlýmena prahu,

ltpevtreIrie. náhrada podlahových líšt,

K. Rolet}, a žalirzie:
oprava, yýrnena navíjacieho mechanizmu,

oprava plátna,
výrneira šnťrry,

op f a\/a cl r,ev e n ej zv i n o v ac ej r olety (žalúzte),

oprava vvklápacieho zariadenia žalúzie,

sptl.jenie líšt. výlnena pliešku, l

o'p,n,," zárl-rkLt na nóžkových nrrežiaclr alebo železných

ro l etlrc l-r.

vÝtnena pier na želez-ných roletách.

L. Dorrráce reIeíóny:
0pf i}\ja,. r,ýn-rerra telefórlnej šnúry,
o pf avi}. r,Ý tl,ietla rrr i lirotelefóntrej a slú chadlovej

v ložk; .

llastavelr ie clotláceilo telefórrLr,


