
zlĺLIJvA o vÝpoŽrčxp NEHNUTEĽNEHo MAJBTKU oBcE
č.:222212022

uzatvorená podľa s 659 a nasl' občianskeho zákonníka v znení neskoľších predpisov

Zmluvné strany:

Požičiavatel':

OBEC MAD
so sídlom: obecný úrad, č. 200 ,93014 Mad
tČo: oosoozot
Bankové spojenie: PRIMA BANKA, a. s.
Číslo účtu: SK57 5600 0000 0038 0683 7006
Zastúpené: staľostom obce Mgľ. Gabľiel László, MBA
(ďalej ako ,,obec " alebo ,,požičiavateľ")

Vypožičiavatel':

M&T s.r.o.

So sídlom: Letištná 611319,929 0I Dunajská Streda
lČo: sz 1962]5
DIČ:
Registrácia: obchodný register okľesného súdu Bľatislava I
oddiel: sľo
Vložka číslo: 134984/8
Zastúpená: _ konateľom spoločnosti _ Attila Nagy
(ďalej ako,,vypožičiavat e l")

Clánok II
Pľedmet a účel zmluvy

1. Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypoŽičiavateľovi predmet výpožičky v stave
spôsobilom na riadne užívanie a vypoŽičiavateľ ho bezvýhradprijíma.

2. Predmetom výpoŽičky je nehnuteľný majetok obce v katastrálnomúzemi Mad, obec Mad,
vedený okľesným úradom Dunajská Streda, odbor katastľálny, na LV: 642 ato:
a) pozemky ľegistra C-K :

o parc. č. I23lI, dľuh pozemku: zastavané plochy anádvoria vo výmeľe 1448
ffi2,

b) stavba škola so súpisným číslom 23, ĺachádzajica Sa na parcele č. I23lI druh
pozemku: zastavaĺá plocha a nádvoľie o výmere 1448 Íŕ.

3. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpoŽičky uživať výlučne za účelom pľevádzkovania
súkĺomného pľedškolskeho zaríadenia - škôlky.

4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený pľenechať pľedmet výpoŽičky do nájmu, podnájmu alebo



výpožičky. Ak vypožičiavateľ pľenechá predmet výpoŽičky do nájmu' podnájmu alebo
výpoŽičky jetaká zmluva neplatná.

čHnok III.
Služby spojené s užívaním pľedmetu výpožičky a ich úhrada

1. PoŽičiavateľ sazaväzuje vypoŽičiavateľovi poskytovať nasledovné služby:
a) vykurovanie
b) dodávka elektrickej eneľgie,
c) vodné a stočné
d) služby súvisiace s údrŽbou aprevádzkou objektu vrátane zákonom stanovenýchrevízií

a kontrol zariadení, napr. údržb a zelene a pod.
2.Yypožičiavateľ sazaväzuje uhtrádzať náklady za jednotlivé sluŽby uvedené v ods. 1 tohto

článku zmluvy, poskýovanie ktorých je spojené s bezplatným uŽívaním predmetu
výpožičky.

3. Ročná zálohová platba za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky je vo výške
4572 EUR' (slovom.. štyritisícpiit'stosedemdesiatďva EaR)

Označenie služieb
výpožičky'

spojených s užívaním pľedmetu Cena celkom ľočne v EUR

Vykuľovanie
Dodávka elektrickej energie
Vodné a stočné

Iné služby

1.368 EUR(114/mes)
696 EUR (58/mes)

108 EUR(9/mes)
2.400 EUR (200/mes)

Celkom za služby spojené s užívaním pľedmetu rnýpožičky 4.572 EUR

4. Mesačná zálohová platba za s|užby spojené s užívaním pľedmetu výpoŽičky pľedstavuje
IlI2 z ročnej zálohovej platby za služby a je vo výške 381 EUR (slovom:
tľistoosemdesiatjeden euľ)

5. Vypožičiavateľ sa zaväzujezap|atiť mesačnú zálohovúplatbuzaslužby spojené s užívaním
predmetu výpožič:ky vo výške 381 EUR (slovom: tristoosemdesiatjeden eur)
požičiavateľovi mesačne vždy najneskôr do 15. dňa v príslušnom mesiaci na účet
poŽičiavateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ato ajbezpľedbeŽnej fakturácie

6. V prípade zmeny cien dodávaných služieb si poŽičiavateľ vyhľadzuje právo jednostľanne
upraviť výšku zálohovej platby zaslužby nadväzne na cenové úpľavy.

7. Vyúčtovanie zá|ohových platieb nazélklade faktur od dodávateľov sluŽieb vykoná
požičiavateľ raz ročne najneskôr do 30. júna nasledujúceho ľoka. Požičiavateľ si
vyhĺadzuje pľávo na Zmenu termínu vyúčtovania. Takto vničtované prípadné nedoplatky
sa vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť do 30 dní odo dňaprevzatia vyúčtovania.

lUvedené ceny služieb majú len informatívny charakteľ



8. Náklady jednotliuých dodaných sluŽieb pripadajúcich na vypoŽičiavateľa sa vypočítajú
nasledovne:

a) vykurovanie _ podľa fakturačných podkladov dodávateľa plynu
b) dodávka elektrickej energie _ cena spotrebovanej elektrickej energie vychádzajúc zo

skutočnej spotľeby vypoŽičiavateľa zistenej meľaním sa vypočíta na
základe fakturačných podkladov dodávat eľ a za administratívnu j ednotku,

c) vodné a stočné - na zák|ade faktuľačných podkladov dodávateľa
d) iné sluŽby _ hodinovámzdazamestnancazapočet hodín odpracovaných pre

vypožičiavateľa (2,5 hod)
9. V prípade omeškania s platením zálohových čiastok spojených s užívaním predmetu

výpoŽičky alebo vyúčtovaného nedoplatku vypoŽičiavateľ právo žiadať zákome úroky
z omeškania stanovené občianskym zákonníkom.

ČHnok IV.
Doba trvania a zánikzmluvy

1. Táto zmluva sauzatrátana dobu neuľčitú'
2.Táto zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou účastníkov
b) qipoveďou Zo strany niektorého z účastníkov
c) odstúpením od zmluvy.

3. PoŽičiavateľ aj vypoŽičiavateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu lenzapodmienok
stanovených v tejto zmluve.

4.Požičiavateľ môŽe písomne vypovedať zmluvu, ak:

a) vypoŽičiavateľ lžíva predmet výpožičky na iný účel ako je zmluvne dohodnuté alebo
v ľozpore s touto zmluvou

b) vypoŽičiavateľ alebo osoby, ktoré s ním užívajú pľedmet výpoŽičky, napriek písomnému
upozorneniu hĺubo poľušujú pokoj alebo poľiadok

c) ak vypožičiavatel'nedodľžiava podmienky tejto zmluvy uvedené v člĺĺnku V. tejto zm|uvy,
5. VypoŽičiavateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak:

a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktoru si nebytový priestoľ vypoŽičal,
b) nebytový priestoľ sabez zavinenia vypožičiavateľa stane nespôsobilým na dohodnuté

uŽívanie'
6. Výpovedná lehota pľe oboch účastníkov zmluvy je tľojmesačná azačina plynúť prvým

dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede dľuhej zmluvnej stľane.
7. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sú oprávnení písomne vypovedať zmluvu ajbez udania

dôvodu, a to kedykoľvek v tľojmesačnej (3) výpovednej lehote, pričom výpovedná lehota
začínaplynúť pľvým dňom kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom bola
písomná qypoveď druhej stľane doručená.

8. Požičiavateľ môže odstupiť od tejto zmluvy bez akýchkolŤek ďalších záväzkov



a povinností voči vypoŽičiavateľovi ak:

a) vypoŽičiavateľ užívapľedmet výpoŽičky na iný účel ako je zmluvne dohodnuté alebo
v rozpore s touto zmluvou,

b) vypožičiavateľ dá predmet výpoŽičky do nájmu, podnájmu alebo výpožičky,
c) vypoŽičiavateľ hľubo poškodzuje pľedmet výpožičky alebo prislúchajúce a spoločné

priestory a zariadenia budovy.
d) dôjde k inému závažnémuporušeniu zmluvy.

9. Vypožičiavateľ môŽe okamŽite od tejto zmluvy odstúpit'ak:
a) stratí spôsobilosť pľevádzkovať činnosť, na ktoľú si nebytový pľiestoľ vypožičal
b) nebytový pľiestor sa stane bez zavinenia vypožičiavateľanespôsobilým na dohodnuté

užívanie.
10. V pľípadoch odstúpenia od zmluvy je odstúpenie účinné dňom, keď písomnosť

s prejavom vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručená druhej zmluvnej
stľane. Dňom doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa táto zmluvazľušuje.
Za deÍl doručenia sa povaŽuje aj deň, v ktoľý zmluvná strana odopľie doručovanú
písomnost' prevziať alebo tľetí deň po vrátení nedoručenej zásielky prenajímateľovi
poštou.

11. Ak sa pri ukončení zmluvy o výpožičke zmluvné strany nedohodnú inak, bude
vypožičiavateľ povinný na vlastné náklady pľedmet výpoŽičky vyptatať, a to najneskôľ:
a) ku dňu zániku zmluvného vzťahu, ak výpožička zanikne z dôvodu uvedeného v ods. 2

písm. a) alebo b) alebo c) tohto článku zmluvy.
72.Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný odovzdať pľedmet výpožičky v stave

opotrebovania pľimeľanom účelu výpožičky. Zmluvné stľany sa dohodli, Že v prípade, ak
vypožičiavateľ predmetn''ý priestor ku dňu skončenia tejto zmluvy podľa ods. l 1 tohto
článku neuvoľní a neodovzdápožíčiavateľovi, je požičiavatel'oprávnený vypľatať
pľiestor na náklady a zodpovednost' vypoŽičiavateľa.

ČHnok v.
osobitné ustanovenia

1' PoŽičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypoŽičiavateľovi v stave spôsobilom na ľiadne
uŽívanie.

2. Yypožičiavateľ preberá predmet výpoŽičky v stave, v akom sa nachádza. Stav predmetu
výpožičky je vypoŽičiavateľovi známy z osobnej prehliadky.

3. Zmeny ainé stavebné úpravy na predmetevýpožičky môže vypožičiavateľ vykonať len
s písomným súhlasom požíóíav ateľ a.

4.YypoŽičiavateľ je povinný bezzbytočného odkladu oznámiť písomne poŽičiavateľovi potľebu
rozsiahlych opľáv, ktoré má požičiavateľ vykonať a umožniť vykonanie týchto aj iných
nevyhnutných opráv, inak vypoŽičiavateľ zodpovedá za škody, ktoľé nesplnením týchto
povinností vznikli.

5' BeŽné opravy a údrŽbu predmetu výpožičky si bude vypoŽičiavateľ zabezpečovať sám,
prípadné opravy zab ezp ečí p oŽiči avate ľ za titr adu.



6. Yypožič:iavateľ je povinný udržiavať pľedmet výpoŽičky v stave spôsobilom na dohodnuté
uŽívanie adodtžiavať všetky technické, ekologické, bezpečnostné apľotipožiarne pľedpisy
avšeobecne platné naľiadenia. V prípade ich porušenia zodpovedá za škodu spôsobenú ich
poľušením.

7. Yypožičiavateľ je povinný hlásiť vzĺikpoŽiaru, havárie alebo poruchy atobez zbyočného
odkladu po ich zistení a urobiť všetky potľebné opatľenia nevyhnutné na zabránenie alebo
obmedzenie vzniku škôd na vypoŽičanom majetku.

8. Vypožičiavatel' nie je oprávnený prenechať vypožičané pľiestory do uživania tretím osobám.
9. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vypoŽičaných pľiestoľoch ním, jeho

zamestnancami a tľetími osobami v plnej vyške. V prípade vzniku takýchto škôd je
vypoŽičiavateľ povinný uhĺadiť poŽičiavateľovi skutočnú škodu. Škoda sa uhľádza
vpeniazoch, ak však oto poškodený požiada aak je to moŽné aúčelné, ulrádza sa škoda
uvedením do pôvodného stavu'

1O.PoŽičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním uľčeného zástupcu do vypoŽičaných pľiestorov
za účelom kontľoly dodrŽiavania tejto zmluvy. VypoŽičiavateľ je povinný umožniť vstup do
vypožičaných priestorov takejto osobe a to bezodkladne po oznámení žiadosti o vstup do
vypoŽičaných priestorov.

1 1. Vy požičiavateľ sa zaväzuje uďtžiavať poľiadok a čistotu v pľiestoroch, ktoľú sú pľedmetom
výpoŽičky.

12. YypoŽičiavateľ sa zaväzlje, že po skončením doby výpožiÓky odovzdá pľedmet výpožičky
požičiavateľovi v stave, v akom ho od neho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotľebenie,
inak je povinný uviesť ho to pôvodného stavu.

13. Vypožičiavateľ je povinný odovzdať požičiavateľovi každú Zmenu týkajúcu sa jeho pľávnej
subjektivity a jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy ako aj iné
podstatné skutočnosti' ktorý by mohli podstatným spôsobom ovplyvniť ich zmluvný vzt'ah.

Clánok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Doľučením akýchkoľvek písomností nazáklaďe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doľučenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlavi
zmluvy, doručenie kuľiéľom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany.

2. Táto zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
č.: 11 bod b), zo dňa07. 12.2022.

3. Na úseku požiarnej ochĺany a bezpečnosti a ochrany zdraviapľi práci zodpovedá
vypožičiavateľ zavypožtčane pľiestory v zmysle platn;ých právnych pľedpisov.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sa po jej podpísaní stáva písomný pľotokol
o o dovzdan í a pr ev zatí v y p ožičaných pri e storo v.

5. Zmluvanadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a činnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Mad.

6.Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupľavené sa riadia
občianskym zákonníkom a súvisiacim pľávnymi predpismi SR.



7. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je moŽné vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán
foľmou písomného dodatku k tejto zmluve.

8. Pľílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.
9. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre obe zmluvné

strany.

l0. Zmluva bola zmluvnými stranami pľečítaná anaznak toho, Že obsahuje ich skutočnú,
válžnu a slobodnú voľbu aj vlastnoručne podpísaná.

V Made, dňa....

Požičiavateľ

V Made, dňa..

VypoŽičiavateľ


