
ZMLUVA O VÝPOŽlČKE

č.21.12o2o

uzatvorená podla 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 44612001. Z. z. o majetku
vyšších zemn, ch celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia
a naktadania s majetkom Žitinského samosprávneho kraja

medzi zmluvn, mi stranami

Požičiavatel': Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. L7 . novembra L258, O22 Ot čadca
v zast pení: PhDr. Janka Bírová, riaditelka
lčo: 36145068
Dlč: 2O2L435625
Bankovéspojenie: Štátnapokladnica
IBAN: SK708180 0000 0070 0048 1352

d'alej ako,,požičiavateí'

a

Vypožičiavatel': Kysucká galéria v Oščadnici
Sídlo: 023 01 Oščadnica 13

v zast pení: Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel, riadite[ Kysuckej galérie
tčo: 36L4527L
Dlč: 2O2L459LLO
Bankovéspojenie: Štátnapokladnica
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0047 9658

d'a lej a ko,,vypožičiavatel"'

Obidve zmluvné strany sri organizácie v zriadbvatel'skej pósobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

članok t.
úvodné ustanovenia

LL Žilinsk, samosprávny kraj (d'alej len ,,ŽSK")je vlastníkom stavby - budovy srip. číslo: 1258 na
Ulici 17. novembra v Čadci, ktorá je vedená na LV č. 6467 na Okresnom rade v Čadci,
katastrálny odbor.

I.2 PoŽiČiavatel' je správcom nehnutelnosti uvedenej v odseku ]. tohto článku a podía Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom ŽsK v zmysle Článku z9 a Čtánku 2L, bod (1) písmena
A), ods. 1.1, je oprávnen, ho (alebo jeho časť) prenechať do vr požičky a byt nositelbm
vŠetk, ch práv a povinností vyplr vaj cich z tejto zmluvy pre požičiavatel'a.

članok l!.
predmet vr poŽiČkY



2.I Požičiavatel požičiava a tým prenecháva na dočasné užívanie vypožičiavatelbvi na dočasné
užívanie nebytové priestory nachádzajúce sa v suteréne objektu knižnice špecifikovanom
v Čl. l., ods. 1.]. tejto zmluvy a to:

- 1 miestnosť č. 0.11 o výmere: 23,69 m2.
(d'alej len,,predmet výpožičky").

čIánok tlt.
Doba výpožičky

3.1 Výpožička sa uzatvára na dobu určitú od 21.5.2020 do 20.05.2O2L.

článok !V.

Účelvýpožičky

4.t Účetom výpožičky je využívanie nebytových priestorov uvedených v Č!. tt. te.lto zmluvy pre
potreby skladu Kysuckej galérie v Oščadnici.

článok v.
Služby spojené s užívaním priestorov

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavatel' bude pre vypožičiavatela počas výpožičky
nebytových priestorov zabezpečovaťtieto služby: dodávku elektrickej energie, dodávku tepla
aj s obsluhou plynovej kotolne, dodávku vody, použitie WC a umývadla (miestnosť č. 023
v suteréne), vstup do objektu knižnice počas otváracích hodín knižnice.

5.2 Vypožičiavate[za poskytované služby podía ods. 1tohto článku požičiavateíovi uhradí spolu:
70,00€-ztoho:

- za elektrickú energiu: 10,00 €
- za spotrebu vody: ].0,00 €
- za dodávku tepla: 50 €.

5.3 Vypožičiavateí je povinný zaplatiť úhradu za poskytované služby na záktade tejto zmluvy
v dvoch splátkach a v termínoch:
- za obdobie od 21.5.2020 do 3t.l2.2O2O vo v,ýške: 35,00 € (elektrická energia: 5 €,, voda: 5 €, plyn: 25 €) s úhradou splatnou do 30.06.2020; t
- za obdobie od 01.01.2021 do 20.05.202l vo v,ýške: 35,00 € (elektrická energia: 5 €,

voda: 5 €, plyn: 25 €) s úhradou splatnou do 15.04.2021;
Požičiavatel'uhradí vypožičiavatelbvi uvedené sumy na číslo účtu:

IBAN: SK708180 0000 0070 00481352, VS: číslo zmluvy.

5.4 V prípade skoršieho ukončenia zmluvy o výpožičke vypožičiavateívráti požičiavatelbvi alikvótnu
časť z uhradenej sumy.

Óánok vI.
Práva a povinnostizmtuvných strán

6.1 VypoŽiČiavateí je povinný predmet výpožičky užívať riadne a v sú|ade s dohodnutým účelom
a charakterom zapožičiavaného pred metu výpožičky.
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Vypožičiavateí je povinn, chrániť predmet v, požičky pred poškodením a zničením.
V prípade, že dójde k poškodeniu alebo zničeniu predmetu v, požičky (alebo jej časti)
zavinením vypožičiavatel'a, vypožičiavate[ je povinn, uhradiť požičiavatelbvi spósobenri
škodu.

Vypožičlavate!' je povinn, vec užívať Ien v rozsahu určenom touto zmluvou. Opravy a pravy
ričelovej povahy a drobné opravy, malbvanie vo vypožičanom priestore znáša vypožičiavateí
na vlastné náklady. Vypožičiavatel bude vypožičané priestory udržiavať v čistote na vlastné
náklady.

Vypožičiavatel' je povinn, vopred prerokovať s požičiavateíom akékoívek ripravy a opravy
predmetu v, požičky - bez predchádzaj ceho písomného stihlasu požičiavateía nie je

oprávnen, tieto uskutočniť.

Vypožičiavateí je povinn, zabezpečovať na vlastné náklady a niesť zodpovednosť za
bezpečnosť umiestnen,ch technologick, ch zariadení, protipožiarnu ochranu vypožičan,ch
priestorov, za BOZP a vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej
havárie v priestoroch tvoriacich predmet v, požičky.

Vypožičiavatel' nesmie počas doby trvania
užívania inému subjektu a nesmie ho
predchá dzajriceho sri h lasu požičiavatel'a.

Vypožičiavatel' je povinny bez zbytočného
požičiavatel' urobiť a umožní ich vykonanie,
povinnosti vznikla.

vripožičky predmet vypožičky prenechať do
ani žiadnym inlim spósobom zaÍažiť bez

odkladu oznámiť potrebu
inak zodpovedá za škodu,

opráv, ktoré má
ktorá nesplnením

Vypožičiavatel' je povinn, zdržaí sa akéhoko[vek konania, kton m by ruši! in, ch ričastníkov
v objekte.

Vypožičiavatel' sa zavázuje, že po skončení platnosti tejto zmluvy vráti požičiavatelbvi
predmet v, požičky v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.

Požičiavatel'sa zavázuje zabezpečovať udržiavanie podstaty objektu ako správca.

Požičiavatel' je povinny udržať nebytovy
a zabezpečovať riadne plnenie služi b,

n ebytovrich p riesto rov.

priestor v stave spósobilom na obvyklé užívanie
ktorrich poskytovanie je spojené s požičaním

Óánok vtl.
Skončenie v požičky

V, požička končí:
a) uplynutím dohodnutej doby uvedenej v Čl. tlt., bod 3.1tejto zmtuvy,
b) dohodou zmluvnrich strán, pred uplynutím dohodnutej doby v, požičky zmluvné

strany móŽu trjto zmluvu písomne vypovedať bez udania dóvodu, a to s lehotou
jeden mesiac, ktorá začne plynrlť od prvého dňa mesiaca nasledujriceho po mesiaci,
v ktorom sa v poved'doručila druhej zmluvnej strane,



/

c) odst pením od zmluvy požičiavatelom z dóvodu, že vypožičiavateí nevyužíva vec
riadne alebo ju užíva v rozpore s dohodnut, m ričelom. Účlnty odstrípenia nastávaj
jeho doručením vypožičiavatelbvi.

Óánok vttt.
záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana

i obdrží po jednom exemplári.

8.2 Práva a povinnosti vyplr vajrice z tejto zmluvy predchádzajri i na právnych nástupcov oboch
strán.

8.3 Zmluvné strany móžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomn,ch
dodatkov k zm!uve.

8.4 Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záváznrimi právnymi
predpismi.

8.5 Účastníci zmluvy prehlasujti, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, bez nát|aku, nebola
uzavretá vtiesni za nápadne nev, chodn, ch podmienok. Účastnícizmluvy d'alej prehlasujti, že
jej rozumej a s hlasia s ňou, čo potvrdzujri svojím podpisom.

8.6 Zmluva nadobrida platnosť podpisom obidvoch zmluvn, ch strán. Zmluva nadobrjda činnosť
dňom nasledujricim po dnijej zverejnenia na webovom sídle oboch zmluvn ch strán.

V Čadci dňa ].9.05.2O2O

p ožičiavate l:

V čadci dňa ]-9.05.2O2O

Vyp ožičiavateI':

PhDr. Janka Bírová,
riaditelka Kysuckej knižnice v Čadci

,;;:';;'r;;. ;. ;Í;;il i.o.,,
riaditeí Kysuckej gaIérie v Oščadnici


