
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov                            

č.: CPBA-ON-5-009/2015-V 

 
Požičiavateľ:  SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

so sídlom:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava                                                                            

právna forma:  zriadený zákonom NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

   organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov    

v zastúpení:  plk. Ing. Mário Háden – riaditeľ Centra podpory Bratislava Ministerstva 

vnútra   SR na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS-4-2015/000431-035 zo dňa 

   20.07.2015                                                                                                        

IČO:   00 151 866                                                                                                         

IČ DPH:   SK 2020571520                                                                                          

Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                                           

Číslo účtu:  7000180023/8180                                                                                                

IBAN:   SK7881800000007000180023 

   (ďalej len „požičiavateľ“) 

a 

 

Vypožičiavateľ: SR – Centrum účelových zariadení     

so sídlom:  Rekreačná 13, 921 01 Piešťany                                                                       

právna forma:  štátna príspevková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

   podľa zriaďovacej listiny č. p.: SLV-794-1/PS-2008 z 18. decembra 2008 ako 

   vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 č. p.: SLV-62/PS-

   2010 z 3. marca 2010, dodatkom č. 2 č. p.: SLV-PS-1061/2012 z 28.  

   novembra 2012 a dodatkom č. 3 č. p.: SLV-PS-1165/2012 z 12. decembra 

   2012, dodatkom č.4 č. p.: SLV-PS-215/2013 zo 17. apríla 2013 a dodatkom 5

   č. p.: SPOU-OO-23-007/2014-VE z 21. mája 2014                                  

v zastúpení:  JUDr. Ján Dubovec, riaditeľ Centra účelových zariadení                              

IČO:      42 137 004                                                                                                                

IČ DPH:  SK 2022739697                                                                                                                          

Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                                           

Číslo účtu:  7000527365/8180                                                                                              

IBAN:   SK 95 8180 0000 0070 0052 7365 

(ďalej len „vypožičiavateľ“                                                                                       

a spolu s požičiavateľom „zmluvné strany“)  

 

uzatvárajú podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 13 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“): 
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Čl. I.                                                                                                                                                             

Úvodné ustanovenia                                                                                                                          

Požičiavateľ je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov správcom nehnuteľného majetku štátu, a to stavby s. č. 8026 admin. budova, situovanej na 

parcele KN „C“ č. 17486/26 o výmere 423 m
2
 zastavané plochy a nádvoria (Račianska 147 – 

Gaštanový hájik), k. ú. Rača, zapísanej na LV č. 5207, vedenej katastrálnym odborom Okresného 

úradu Bratislava. 

  

Čl. II.                                                                                                                                                             

Predmet zmluvy 

1.   Predmetom zmluvy je výpožička nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove popísanej 

v Čl. I. tejto zmluvy, nachádzajúceho sa na I. nadzemnom podlaží v budove s. č. 8026 na 

Račianskej ul. č. 147 v Bratislave o celkovej výmere 56,49 m
2
. ( výdajňa 41,84 m2, sklady 11,65 

m
2
, ostatné nebytové priestory  3 m

2
)  

Podrobný popis je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.          

    

2.  Nebytový priestor špecifikovaný v bode 1. Čl. II. a prílohe č. 1 k tejto zmluve je na základe 

rozhodnutia štatutárneho orgánu požičiavateľa zo dňa 12.8.2015 dočasne prebytočný.      

3.   Podľa § 13 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov je požičiavateľ oprávnený prenechať predmet zmluvy do výpožičky vypožičiavateľovi.   

 

  Čl. III.                                                                                                                                                             

Účel zmluvy 

Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky nebytový priestor špecifikovaný v bode I. 

Čl. II. a prílohe č. 1 k tejto zmluve za účelom zabezpečenia stravovania (obedy) pre zamestnancov 

ministerstva vnútra ako prevádzkové priestory výdajne stravy. 

 

  Čl. IV.                                                                                                                                                             

Doba trvania zmluvy 

1.     Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky nebytový priestor špecifikovaný v bode 

I. Čl. II. a prílohe č. 1 k tejto zmluve od účinnosti tejto zmluvy, ktorá je uvedená v Čl. VIII v bode 

2 na dobu určitú päť rokov v zmysle § 13 ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov, t.j. do 31.10.2020.   

2.  Po skončení doby výpožičky je požičiavateľ povinný odovzdať predmet výpožičky v stave 

spôsobilom na dohodnutý účel. 

   

Čl. V.                                                                                                                                                             

Skončenie výpožičky 

1.   Táto zmluva skončí uplynutím doby trvania výpožičky dohodnutej v bode 1. Čl. IV. tejto  zmluvy, 

.     t. j. 31.10.2020. 
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2.   Zmluvu je možné ukončiť:                                                                                                                  

a)  dohodou zmluvných strán k stanovenému termínu.                                                                          

b)  Písomnou výpoveďou požičiavateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede vypožičiavateľovi 

v prípade, ak vypožičiavateľ:                                                                                                         

▪   užíva predmet výpožičky v rozpore s touto zmluvou,                                                                 

▪   mešká s platením za služby, ktorých poskytovanie je spojené s výpožičkou viac ako jeden 

mesiac. 

             c)  Písomnou výpoveďou vypožičiavateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca po doručení výpovede požičiavateľovi v prípade, ak sa predmet 

výpožičky stane bez zavinenia vypožičiavateľa nespôsobilým na dohodnutý účel.                           

d)  Kedykoľvek na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zmluvnej strany s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. VI.                                                                                                                                                         

Výška a úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

 

1. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi nebytový priestor špecifikovaný v bode 1. Čl. II. 

a v prílohe č. 1 k tejto zmluve bezodplatne. 

 

2. Úhrada a splatnosť nákladov za služby: 

a) Teplo – dodávka tepla sa účtuje na základe skutočných nákladov na 1 m
2
 vykurovanej plochy 

v danom objekte. 

predpokladané ročné náklady              43 012,00 €/rok 

celková vykurovaná plocha objektu  6439 m
2
 

náklady na 1 m
2
 vykurovanej plochy  6,68 €/rok 

prenajatá plocha                56,49 m
2 

ročné náklady za prenajaté plochy  368,32 €/rok 

 

Požičiavateľ vyúčtuje náklady za teplo vypožičiavateľovi podľa uhradených faktúr 

dodávateľovi tepla za uplynulé obdobie.  

 

b) Elektrická energia – Požičiavateľ a vypožičiavateľ  sa dohodli, že odber elektrickej energie pre 

bufet je meraný elektromerom č.: 021212061231. Náklady sa vypočítajú na základe nameranej 

hodnoty merača a priemernej ceny za kWh podľa uhradených faktúr dodávateľovi elektrickej 

energie za uplynulé obdobie. 

predpokladaná ročná spotreba     3 033 kWh 

predpokladaná cena za kWh     0,14733 €/kWh   

celkové ročné náklady za prenajaté priestory             4 46,85 €/rok 

 

c) Odvoz komunálneho odpadu – 327,00 €/rok  

d) Vodné, stočné – 209,52 € s DPH / rok  

Priemerný počet stravníkov     25 osôb 

spotreba vody podľa smernice na 1 osobu   6 m3. stravník
-1

 . rok
-1

 



4 
 

spotreba vody podľa smernice za 229 dní (priem. počet pracovných dní)  3,76 m
3  

spotreba vody za rok    94,00 m
3
 

ročné náklady za vodné (94,00 m3 x 1,1231) 105,57 € s DPH 

ročné náklady za stočné (94,00 m3 x 1,1059) 103,95 € s DPH 

 

Spotreba vody bude stanovená v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva 

vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu 

množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach 

spotreby vody. Cena za vodné, stočné bude fakturovaná podľa skutočných cien, ktoré pre 

Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

e) Odvoz odpadu z lapačov tukov, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu a likvidáciu prepálených tukov si zabezpečí vypožičiavateľ na vlastné 

náklady sám. 
 

3. Vypožičiavateľ uhradí prevádzkové náklady súvisiace s výpožičkou (teplo, el. energiu, vodné 

a stočné, odpady) v 2 termínoch – do 20.2. a do 20.8. príslušného kalendárneho roka podľa 

uhradených faktúr dodávateľom elektriny, tepla, vody, odvoz odpadu. Vypožičiavateľ zašle 

požičiavateľovi k uvedeným termínom vyúčtovacie faktúry. 
 

4. Požičiavateľ za platby súvisiace s výpožičkou špecifikované v Čl. VI. v bodoch 2a, 2b a 2d (teplo, 

elektrická energia, vodné a stočné) bude fakturovať DPH podľa platných predpisov platných 

v čase fakturácie. 
 

5. Požičiavateľ za platby spojené s odvozom komunálneho a ostatného odpadu špecifikované v Čl. 

VI. v bode 2c) nebude fakturovať DPH, nakoľko daňový poplatok za odvoz komunálneho 

a ostatného odpadu  je od DPH oslobodený podľa všeobecne záväzného nariadenia Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.      
 

 

Čl. VII.                                                                                                                                                         

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude predmet výpožičky užívať len v rozsahu určenom touto 

zmluvou. 
 

2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. 
 

3. Vypožičiavateľ je povinný oznámiť požičiavateľovi každú zmenu svojej právnej subjektivity, ako 

aj iné skutočnosti, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť zmluvný vzťah. 
 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje chrániť predmet výpožičky pred poškodením alebo zničením. 

V prípade škody hroziacej na predmete výpožičky sa vypožičiavateľ zaväzuje zakročiť na jej 

odvrátenie spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia. 
 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať požičiavateľa o nehodách, škodách či 

poistných udalostiach, ktoré na predmete výpožičky spôsobil. 
 

6. Stavebné úpravy predmetu výpožičky môže vypožičiavateľ vykonať na vlastné náklady a len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa a príslušného stavebného úradu, na základe 

požičiavateľom vopred schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie. 
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7. Požičiavateľ je počas trvania výpožičky oprávnený vykonávať potrebnú technickú kontrolu 

vypožičaného nebytového priestoru a za týmto účelom po dohode s vypožičiavateľom, za účasti 

ním poverenej osoby, do neho vstúpiť. 
 

8. V prípade hroziaceho nebezpečenstva vzniku škody alebo za účelom odstránenia vzniknutej škody 

je požičiavateľ oprávnený vstúpiť do vypožičaného priestoru aj bez sprievodu a bez 

predchádzajúcej dohody. 
 

9. Vypožičiavateľ je povinný dodržať všetky platné predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením 

alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov a platných noriem. 
 

10. Inštalovať elektrické, tepelné, plynové a im podobné zariadenia môže vypožičiavateľ iba po 

predchádzajúcom oznámení a písomnom povolení ich inštalácie požičiavateľom. 
 

11. Vypožičiavateľ zabezpečí na vlastné náklady drobné opravy a údržbu predmetu zmluvy 

špecifikovaného v bode 1. Čl. II. a v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 
 

12. Vypožičiavateľ zabezpečí na vlastné náklady odvoz odpadu z lapača tukov a odvoz biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 
 

13. Vypožičiavateľ je povinný udržiavať čistotu v predmete zmluvy špecifikovanom v bode 1. Čl. II. 

a v prílohe č. 1 k tejto zmluve a po skončení výdaja stravy zabezpečí na vlastné náklady 

upratovanie vypožičaných priestorov spolu s priestorom jedálne. 

 

14. Vypožičiavateľ sa zaväzuje po skončení výpožičky protokolárne odovzdať predmet nájmu 

v užívania schopnom stave zodpovedajúcom primeranému jeho opotrebovaniu.       

 

 

Čl. VIII.                                                                                                                                                         

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie , že na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, je táto zmluva povinne zverejňovanou. 
 

2. V súlade s ustanovením § 13 ods. 9 zákona o správe majetku štátu táto zmluva nadobudne 

platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom financií Slovenskej republiky a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 

republiky. Zverejnenie zmluvy zabezpečí požičiavateľ. 
 

  Čl. IX.                                                                                                                                                         

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Z toho 

jeden (1) rovnopis je určený pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky, po schválení zmluvy 

sú tri (3) rovnopisy určené pre potreby požičiavateľa a tri (3) rovnopisy obdrží vypožičiavateľ. 
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2. Akákoľvek zmena zmluvy je možná iba na základe očíslovaného písomného dodatku k zmluve 

o výpožičke podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Ostatné skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, ako aj príslušnými právnymi predpismi platnými v právnom poriadku Slovenskej 

republiky. 
 

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tejto 

zmluve sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili, zmluve 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 V Bratislave dňa:     V Piešťanoch dňa: 

Za požičiavateľa:     Za vypožičiavateľa: 

 

 

 

 

............................................    ............................................ 

    plk. Ing. Mário Háden         JUDr. Ján Dubovec 

                           riaditeľ          riaditeľ                                                          

.            Centra podpory Bratislava                                                   Centra účelových zariadení                 

. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky         
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  P r í l o h a   č. 1  
                                                                              k zmluve o výpožičke výdajne jedál Račianska 147, Bratislava – Gaštanový hájik   

 

 

ŠPECIFIKÁCIA VYPOŽIČANÝCH PRIESTOROV 

Predmet výpožičky (nebytový priestor) sa nachádza v administratívnej budove so súpisným číslom 8026 na 

Račianskej 47 v Bratislave (Gaštanový hájik) na prízemí.  

 

Číslo 

miestnosti 
Názov miestnosti Výmera v m

2
 

1.  Výdaj stravy 41,84 

2.  Sklad 9,25 

3.  Sklad  2,40 

4.  Zádverie 3,00 

Celková plocha 56,49 

   
5.  Jedáleň 56,60 

 

 


