
Zmluva o výpožičke
uzavretá podľa § 659 a naši, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

M Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

SOS podnikania

Masarykova 24, 0800! Prešov

37880241

2021708678

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav KUCHTA, MBA, riaditeľa

Kontaktná osoba: Mgr. Edita ŠEBEJOVÁ

(ďalej ako „Požičiavate!"')

II Názov: Kanet n. o.

Sídlo: Kapitulská 11, 811 o1 Bratislava

IČO: 37 924 460

DIČ: 2022224061

Štatutárny zástupca: PaedDr. Marián Cipár, riaditeľ

(ďalej ako „Vypožičiavate!"')

(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ ďalej aj ako „Zmluvné strany")

PREAMBULA

Vychádzajúc z Dohody o spolupráci uzavretej dňa 22.5.2018 medzi Prešovským
samosprávnym krajom a Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej ako „KBS"), konajúcou
prostredníctvom splnomocneného orgánu - Rady pre mládež a univerzity KBS, predmetom
ktorého je vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii Národného stretnutia mládeže P18,
ktoré sa uskutoční v Prešove v dňoch 26.7.2018 - 29.7.2018 (ďalej ako „Národné stretnutie
mládeže P18"), ako aj zo skutočnosti, že Vypožičiavateľ ako nezisková organizácia založená
KBS je KBS poverený organizačno-technickým zabezpečením Národného stretnutia mládeže
P18, sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy o výpožičke (ďalej ako „Zmluva") v
nasledovnom znení:

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Požičiavateľ ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja touto Zmluvou
bezodplatne dočasne prenecháva do užívania Vypožičiavateľovi nebytové priestory 12 tried a
školský internát nachádzajúce sa v budove SOS podnikania v Prešove na ulici Masarykova,
súpis. č. 24, obec Prešov, okres Prešov (ďalej ako „Predmet výpožičky"), ktorej vlastníkom
je Prešovský samosprávny kraj.



1.2. Požičiavateľ vypožičiava Vypožičiavateľovi Predmet výpožičky za účelom organizačno-
technického zabezpečenia Národného stretnutia mládeže P18.

2. DOBA VÝPOŽIČKY

2.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 22.7.2018 do 30.7.2018.

2.2. Túto Zmluvu možno ukončiť:

(a) dohodou Zmluvných strán;

(b) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade, že druhá Zmluvná
strana poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy a nevykoná nápravu ani
v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej druhou Zmluvnou stranou.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať Vypožičiavateľovi Predmet výpožičky v stave spôsobilom
na riadne užívanie a v tomto stave ho udržiavať.

3.2. Požičiavateľ vyhlasuje, že je oprávnený prenechať Vypožičiavateľovi do dočasného užívania
Predmet výpožičky podľa tejto Zmluvy.

3.3. Vypožičiavate!' je oprávnený užívať Predmet výpožičky len v rozsahu a na účel dohodnutý
v tejto Zmluve.

3.4. Vypožičiavate!' sa zaväzuje dodržiavať interné bezpečnostno-technické predpisy týkajúce sa
ochrany a prevádzky budovy školy ako aj predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, predpisy protipožiarnej a ekologickej ochrany a hygienické predpisy.

3.5. Vypožičiavate!'je povinný počínať si tak, aby na Predmete výpožičky nevznikla škoda, najmä
ho udržiavať stave spôsobilom na jeho riadne užívanie a chrániť ho pred poškodením alebo
zničením. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne oznámiť Požičiavateľovi vznik takej škody
na Predmete výpožičky, ktorá znemožňuje jej riadne užívanie.

3.6. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Požičiavateľovi potrebu opráv
Predmetu výpožičky, ktoré má vykonať Požičiavateľ, a umožniť mu vykonanie takýchto
opráv.

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prevádzkou a údržbou Predmetu výpožičky
znáša Požičiavateľ. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri skončení výpožičky podľa tejto Zmluvy
zabezpečí odvoz odpadu na základe osobitnej dohody s Technickými službami mesta Prešov.

3.8. Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať Predmet výpožičky do užívania tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Požičiava teľa.

3.9. Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do Predmetu výpožičky za
účelom kontroly dodržiavania tejto Zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný umožniť takémuto
zástupcovi Požičiavateľa vstup do Predmetu výpožičky, a to bezodkladne po oznámení
žiadosti o vstup do Predmetu výpožičky.

3.10. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri skončení výpožičky podľa tejto Zmluvy vráti Predmet
výpožičky Požičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie.



r
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Požičiavateľa.

4.3. Táto Zmluva môže byť zmenená len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

4.4. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán
obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

4.5. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že túto Zmluvu uzavreli v zákonom predpísanej
forme, na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, určite a zrozumiteľne, vôbec nie
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si vopred prečítali, jej zneniu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Prešove, dňa..!:

Požičiavate!': Vypožičiavate!':

SOS podniWtia " J
Ing. Stanisla^KUOflff; MBA, riaditeľ

Kanet n. o.
PaedDr. Marián Cipár, riaditeľ


