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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
uzavretá podľa  § 659 a nasled. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení § 

24 ods. 1., ods. 8, ods. 9 , ods. 10 a § 26 ods. 3  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Raslavice       

 

 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ :   Obec Raslavice 

(vlastník)   Sídlo: Hlavná č. 154 

    IČO:   00322521     

    Zastúpený:              Marek Rakoš – starosta obce   

    Kontaktná osoba:       Šimon Buranovský  

    Číslo účtu:   191522/0200 

                                               IBAN:                         SK59 0200 0000 0000 0192 1522                                          

 

 ( ďalej len „ požičiavateľ“)  

 

Vypožičiavateľ :  Základná umelecká škola v Raslaviciach  

Sídlo :    Toplianska 144 , 086 41 Raslavice 

Zastúpený :     Martin Franek 

IČO :                           37941275 

Telefón:  +421905898905 

E- mail:  zusraslavice@gmail.com   

Číslo účtu:  ….............................................. 

    IBAN:                          

(ďalej len „vypožičiavateľ“ )   

 
 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1/ Požičiavateľ je vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove Kultúrneho 

domu  s. č.560  na parcele CKN 404/3 v k. ú. Raslavice , zapísaný na LV č. 1189  

-  nebytových priestorov o celkovej výmere 1553 m2 . Predmetom výpožičky je časť 

nebytových priestorov , ktoré sú popísané v Prevádzkovom poriadku Divadelnej sály 

kultúrneho domu v Raslaviciach pod bodom 4. čl.4  -  

 

Osobitné priestory:  

Krojovňa – miestnosť vo výpožičke DFS Raslavičanik ( č. 2.11) 
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Spoločné priestory 

A) Prízemie:  

- divadelná sála – hľadisko so schodiskami (č. 1.17, 1.18), 

- divadelná sála – javisko (č. 1.19), 

- Vstup so schodiskom a chodbou (č. 1.21, 1.27), 

- šatňa „A“ so sociálnym zariadením (č. 1.22, 1.23, 1.24), 

- šatňa „B“ so sociálnym zariadením (č. 1.26, 1.23, 1.24), 

 

 

B) 1.Poschodie: 

- schodisko s chodbou (č. 2.12, 2.13), 

-  

 

C) 2.Poschodie: 

- schodisko s chodbou (č. 3.02, 3.03), 

- tanečná, zrkadlová sála (č. 3.04). 

          

 

1.3/ Vypožičiavateľ berie na vedomie, že predmet výpožičky bude v užívaní viacerých 

vypožičiavateľov. Princíp režimu užívania je upravený v tejto zmluve a v Prevádzkovom 

poriadku divadelnej sály v kultúrnom dome Raslavice, s ktorým sa vopred oboznámil a ktorý 

je zverejnený na webovom sídle požičiavateľa. ( ďalej iba „ PP“ ) 

 

 

Čl. II 

Účel výpožičky 

 

2.1/ Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky  podľa  tejto zmluvy užívať za účelom tanečných 

nácvikov a kultúrnych vystúpení  

 

 

Čl. III 

Doba a skončenie výpožičky 

 

3.1/ Výpožička  sa uzatvára na dobu určitú – od doby účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2021 

3.2/ Skončenie zmluvného vzťahu:  

a) uplynutím dojednanej doby,  

b) dohodou zmluvných strán , 

c) výpoveďou , v šesťmesačnej výpovednej dobe , ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola písomná výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane 
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Čl. IV 

Rezervácia, evidencia , dočasné uvoľnenie predmetu výpožičky  

 

5.1/ Rezerváciu termínov užívania predmetu výpožičky je vypožičiavateľ povinný nahlásiť na 

e- mail : prednosta@raslavice.sk kontaktnej osobe, ktorou je správca nebytových priestorov a 

to vopred , najneskôr do posledného pracovného dňa mesiaca, ktorý predchádza danému 

mesiacu. Vypožičiavateľ je povinný nahlásiť správcovi vopred , e- mailom alebo 

z objektívnych dôvodov aj telefonicky , každú mimoriadnu zmenu užívania priestorov 

.Kalendár rezervácií priestorov je zverejnený na webovom sídle požičiavateľa.  

 

5.2/Vypožičiavateľ je povinný, pod hrozbou zmluvnej pokuty 50,- € za každé porušenie ,  

evidovať  príchod a odchod z priestorov divadelnej sály na nástenku , ktorá je umiestnená pri 

vchodových dverách.  

 

5.3/ Vypožičiavateľ berie na vedomie, že v prípade organizovania podujatia schváleného 

požičiavateľom je povinný uvoľniť na nevyhnutne potrebný čas  priestory , ktoré sú predmetom 

výpožičky. Požičiavateľ je povinný potrebu uvoľnenia priestorov oznámiť vypožičiavateľovi 

v dostatočnom časovom predstihu. Vypožičiavateľ na dobu dočasného uvoľnenia zabezpečí 

pred odcudzení, stratou , poškodením alebo krádežou  na vlastnú ťarchu predmety, ktoré sú 

v jeho vlastníctve a nachádzajú sa v predmete výpožičky.  

 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1/Požičiavateľ protokolárne odovzdá predmet výpožičky v stave, v akom sa nachádza ku dňu 

platnosti tejto zmluvy. Vypožičiavateľ sa so stavom predmetu výpožičky oboznámil fyzicky 

a vizuálne na mieste a berie v procese uzatvárania tejto zmluvy uvedený stav na vedomie.  

 

6.2/Vypožičiavateľ bude prenajaté priestory užívať riadne, chrániť ich pred poškodením alebo 

zničením a pri svojej činnosti je povinný dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy 

a vyžadovať ich dodržiavanie osobami, ktoré sa budú v predmete výpožičky nachádzať.  
 

6.3/ Vypožičiavateľ je povinný nakladať s odpadom, ktorého je pôvodcom v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením obce Raslavice o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice, ktoré je zverejnené na webovom 

sídle prenajímateľa. 
 

6.4/Vypožičiavateľ môže užívať vypožičané priestory v rozsahu určenom touto zmluvou a na 

účel v nej dohodnutý. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky, jeho časť 

alebo jeho vnútorné vybavenie alebo zariadenie na užívanie tretej osobe . Za tretiu osobu sa 

nepovažuje iný vypožičiavateľ.  
 

6.5/Vypožičiavateľ je povinný, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každé 

porušenie,  využívať na prezliekanie a prípravu na prebiehajúce skúšky iba priestory, ktoré sú 

na to výhradne určené – šatne nachádzajúce sa na prízemí.  

 

mailto:prednosta@raslavice.sk
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6.6/ Vypožičiavateľ zodpovedá  za viditeľné označenie vlastných rekvizít a predmetov a za ich 

uskladnenie tak, aby nebránili v užívaní iných subjektov majúcich oprávnenie k predmetu 

výpožičky.  
 

6.7 /Vypožičiavateľ je povinný vypožičané priestory divadelnej sály po každom užívaní upratať 

a skontrolovať .   

 

6.8/ Vypožičiavateľ  je povinný , pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 50 €, dodržiavať aj 

ďalšie povinnosti, ktoré sú uvedené v PP. 

 

Čl. VI 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

7.1/Zmluvné strany súhlasia s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy a prehlasujú, že bola 

uzatvorená vážne, slobodne a určito. Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy 

nespôsobuje neplatnosť celej zmluvy o výpožičke , ale je neplatným len toto ustanovenie, ak 

z všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva niečo iné. 

 

7.2/Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyhotoviť písomne 

a predložiť druhej zmluvnej strane na posúdenie  a ich podpísaním  stávajú sa súčasťou tejto 

zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

 

7.3/Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia druhej zmluvnej strane, 

nedodržaním tejto zmluvy alebo zavineným konaním alebo opomenutím jednej zo  zmluvných 

strán. 

 

7.4/Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka , Zásadami hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Raslavice a PP.   

 

7.5/Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinnosť  nadobudne, dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka.  

 

7.6/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží 

vypožičiavateľ a požičiavateľ. Každý rovnopis tejto zmluvy sa považuje za jej originál, avšak 

všetky rovnopisy tvoria spolu jednu a tú istú zmluvu. 

 

7.7/ Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli 

čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 
 

 

 

 

V Raslaviciach dňa 14.10.2021 

 

Za  požičiavateľa:      Vypožičiavateľ: 
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