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Zmluva o výpožičke 
uzavretá v súlade s § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:




Požičiavateľom: 	Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
		 	Junácka č. 1, 832 90 Bratislava      
			zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
	IČO: 00 603 317 
                                 
		(ďalej len „požičiavateľ“)

a

Vypožičiavateľom: 	Základná škola s materskou školou
	Sibírska 39, 831 02 Bratislava
	zastúpený: Mgr. Milenou Partelovou, riaditeľkou školy
	IČO: 31 785 221 
		
		(ďalej len „vypožičiavateľ“)






Článok I.
Predmet zmluvy, účel zmluvy  a doba výpožičky

	Požičiavateľ prenecháva bezodplatne do užívania vypožičiavateľovi nebytový priestor v budove na ul. Pionierska 12/A; Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto zapísanej na LV č. 2382, ako stavba nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11873 so súpisným číslom 3219, a to priestory suterénu a I. nadzemného podlažia podľa špecifikácia uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy o celkovej úžitkovej podlahovej ploche 662,82 m2.


	Vypožičiavateľ preberá do bezodplatného užívanie tieto nebytové priestory: 

 	Priestor suterénu pozostáva:
z schodisko				11,67 m2;
chodba					25,48 m2;
sklad					45,73 m2;
sklad					35,56 m2;
šatňa			  		  9,53 m2;
sklad			 		  6,48 m2;
sprchy			 		  4,29 m2;
chodba			  		  8,29 m2;
sauna			  		  4,24 m2;
WC 2x			  		  2,28 m2;
predsieň		  		  4,26 m2;
dielňa					17,80 m2;
sklad			  		  1,05 m2;
kotolňa					18,21 m2;
vonkajšie schody	  		  7,89 m2;
pivničný svetlík				10,44 m2
	celková plocha		            			213,20 m2

	Priestor I. nadzemného podlažia pozostáva z:
zádverie				6,32 m2;
WC personál				3,04 m2;
upratovačka				3,27 m2;
vstupná hala				12,96 m2;
schodiskový priestor			13,31 m2;
hala- šatňa detí				24,01 m2;
chodba					  7,75 m2;
denná miestnosť – návštevy		13,98 m2;
šatňa – personál			12,32 m2;
denná miestnosť – deti			57,00 m2;
denná miestnosť – deti			50,10 m2;
WC deti – predsieň			  3,25 m2;
WC personál				  2,03 m2;
WC deti				  9,61 m2;
príručný sklad				  2,54 m2;
denná miestnosť – deti			67,62 m2;
denná miestnosť – deti			49,96 m2;
WC dti – predsieň			  3,01 m2;
WC personál				  1,99 m2;
WC – deti				  9,67 m2;
jedáleň					68,57 m2;
umyváreň riadu				  9,28 m2;
výdaj stravy				  8,96 m2;
	zádverie, sklad termoporty		  9,10 m2
	celkovo 					449,62 m2

		denná miestnosť – deti			67,62 m2;
		denná miestnosť – deti			49,96 m2;
		WC deti – predsieň			  3,01 m2;
		WC personál				  1,99 m2;
		WC – deti				  9,67 m2;
		jedáleň					68,57 m2;
		umyváreň riadu			 	 9,28 m2;
		výdaj stravy				  8,96 m2;
		zádverie, sklad termoporty		  9,10 m2

	celkovo 					449,62 m2

	Požičiavateľ predmet výpožičky prenecháva vypožičiavateľovi za účelom prevádzkovania materskej škôlky ako vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova.


	Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky od 15.11.2012 do 30.06.2013. 


	Vypožičiavateľ nesmie predmet tejto zmluvy bez písomného súhlasu požičiavateľa prenechať do užívania inému. 


	V prípade nedodržania zmluvných podmienok zo strany vypožičiavateľa si požičiavateľ vyhradzuje právo žiadať okamžité vrátenie predmetu zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby výpožičky, a to bez akéhokoľvek nároku zo strany vypožičiavateľa. 



Článok II.
Povinnosti vypožičiavateľa

	Vypožičiavateľ je povinný uhrádzať platby spojené s užívaním predmetu tejto zmluvy, a to najmä energie. 


	V prípade hroziacej škody je vypožičiavateľ povinný vykonať nevyhnuté opatrenia na zabránenie jej vzniku a v prípadne, ak už ku škode došlo, zistiť a objasniť jej príčinu, pôvodcu a výšku a dohodnúť spôsob jej odstránenia.


Článok III.
Povinnosti požičiavateľa

Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na jej užívanie dohodnuté v článku I. bod 1. tejto zmluvy.

	Požičiavateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť vypožičiavateľovi, tak aby bol naplnený účel tejto zmluvy. 



Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu je stav predmetu tejto zmluvy dobre známy a pre naplnenie účelu tejto zmluvy je vyhovujúci.
 
	Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


	Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.


	Pred uplynutím dohodnutej doby výpožičky je možné zmluvu ukončiť aj na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.


	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je pôdorysný nákres s vyznačením predmetu zmluvy.


	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom vypožičiavateľ obdrží štyri rovnopisy a požičiavateľ obdrží dva rovnopisy tejto zmluvy.


	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.


	Zmluvné strany vyhlasujú, že im je obsah zmluvy známy v celom jeho rozsahu s tým, že zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripojujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.




V Bratislave ....................................				V Bratislave ...................................




...................................................				.......................................................
	požičiavateľ							vypožičiavateľ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       Mgr. Rudolf Kusý 						       Mgr. Milena Partelová
               starosta 						           riaditeľka školy

