ZMLUVA o výpožičke nebytových priestorov
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
Požičiavateľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno):
Zastúpená:
Dátum narodenia (IČO):
IČ DPH:
Registrácia:
Bydlisko (sídlo):

TURIEC, a..s
Ing. Miroslav Lepeta, predseda predstavenstva
PaedDr. Tomáš Zanovit, člen predstavenstva
36387959
SK2020120531
OR OS Žilina, č. vl. 10211/L
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

(ďalej len „Požičiavateľ“)
a

Vypožičiavateľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno):
Dátum narodenia (IČO):
Bydlisko (sídlo):

Ján Debnár JDDREAM
44055871
038 40 Žabokreky 235

(ďalej len „Vypožičiavateľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1) Požičiavateľ je nájomcom nehnuteľného majetku – budovy „DO MILLENIUM“,
nachádzajúceho sa na pešej zóne v Martine, na ulici M. R. Štefánika 9/A, zapísaného
Katastrálnym úradom v Žiline, Správou katastra pre Martin na LV č. 3734, pre okres
Martin, obec Martin, katastrálne územie Martin ako budova s prideleným súpisným číslom
9859, postavená na pozemku parc. č. KN 688/3 v k.ú. Martin - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 102,009 m² . Uvedená budova bude ďalej označovaná len ako „budova".
2) Požičiavateľ prenecháva Vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania, za
podmienok dojednaných v tejto zmluve, časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v
budove, a to I.NP (nadzemné podlažie), II. NP a III. NP budovy o celkovej výmere
podlahovej plochy 146,18 m². Uvedené priestory sú po oprave po požiari ( 05/2016 04/2019) a pred zariadením interiéru a technického zariadenia slúžiaceho dennému baru –
kaviarne, tak ako tomu bolo pred požiarom.

Článok II.
Účel výpožičky
1) Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude nebytové priestory uvedené v ČI. I tejto Zmluvy
užívať ako priestory na vystavenie svojich produktov.

Článok III.
Doba výpožičky
1) Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 25.06.2019 do 15.09.2019.

Článok IV.
Technický stav predmetu zmluvy
1) Vypožičiavateľ preberá od Požičiavateľa nebytové priestory v stave spôsobilom na riadne
užívanie.
2) O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací
protokol s uvedením dňa prevzatia do užívania a prípadných vád, brániacich alebo
obmedzujúcich riadne užívanie predmetu výpožičky.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Požičiavateľ je povinný :
a) odovzdať predmet výpožičky uvedený v ČI. I tejto zmluvy Vypožičiavateľovi do
užívania v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v stave spôsobilom na užívanie na
dojednaný účel,
b) zabezpečiť
trvalé
prevádzkovanie
vypožičaných
nebytových
priestorov
Vypožičiavateľom na dojednaný účel v súlade s touto zmluvou.
2) Požičiavateľ je oprávnený:
a) vstúpiť do vypožičaných nebytových priestorov len v prítomnosti Vypožičiavateľa,
alebo ním poverenej osoby, za účelom kontroly ich užívania vypožičiavateľom v súlade
s ustanoveniami tejto Zmluvy,
b) vstúpiť do vypožičaných nebytových priestorov v neprítomnosti Vypožičiavateľa a bez
jeho súhlasu, len ak hrozí závažná škoda alebo iná závažná ujma a prítomnosť
vypožičiavateľa nemožno neodkladne zabezpečiť a na odvrátenie alebo zmiernenie

následkov škody alebo ujmy je nevyhnutný vstup do týchto priestorov; o takomto
vstupe a jeho príčinách požičiavateľ bezodkladne informuje Vypožičiavateľa.
3) Požičiavateľ súhlasí, aby Vypožičiavateľ umiestnil svoj názov s adresou na stenu pri
hlavnom vstupe do budovy, v ktorej sa predmet výpožičky nachádza podľa pokynov
Požičiavateľa.
4) Požičiavateľ nezodpovedá za škody Vypožičiavateľovi spôsobené krádežou, ani inou
protiprávnou činnosťou vo vypožičaných nebytových priestoroch, s výnimkou, ak by sa
poškodenia alebo zničenia vypožičaných nebytových priestorov dopustil zamestnanec
Požičiavateľa alebo osoba, ktorá má prístup do vypožičaných nebytových priestorov na
základe súhlasu alebo s vedomím Požičiavateľa.
5) Vypožičiavateľ je povinný :
a) užívať predmet výpožičky len na účel a v rozsahu dohodnutých touto zmluvou,
b) sa o predmet výpožičky riadne starať,
c) umožniť vstup povereným zamestnancom požičiavateľa do vypožičaných nebytových
priestorov za účelom preverenia spôsobu užívania nebytových priestorov,
d) oznámiť Požičiavateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má vykonať
Požičiavateľ; v opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú nesplnením tejto
povinnosti,
e) pri užívaní vypožičaných nebytových priestorov a pri výkone svojej činnosti dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy a normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny práce a iných predpisov súvisiacich s
výkonom práce zamestnancov Vypožičiavateľa,
f) Vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy ani iné úpravy týkajúce sa
predmetu výpožičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Požičiavateľa.
g) Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky, a to ani jeho časť, do
nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej osobe. Takáto zmluva by bola neplatná.
9) Vypožičiavateľ je povinný po skončení doby výpožičky odovzdať Požičiavateľovi
predmet výpožičky v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
h) Vypožičiavateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí vlastnou činnosťou na vypožičaných
nebytových priestoroch požičiavateľa ako aj za škody, ktoré spôsobí porušením svojich
povinností podľa tejto zmluvy.

Článok VI.
Skončenie výpožičky
1) Zmluva o výpožičke sa môže skončiť:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou požičiavateľa,
d) výpoveďou vypožičiavateľa,

e) jednostranným odstúpením požičiavateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode tohto
článku Zmluvy.
2) Požičiavateľ je oprávnený okamžite jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, okamžite za
nasledujúcich skutočností:
a) ak predmet výpožičky bude bez písomného súhlasu Požičiavateľa užívať iný subjekt a to
bez ohľadu na právny titul takého užívania ako aj bez ohľadu na to, či taký titul existuje
alebo nie,
3) Vypožičiavateľ je povinný odovzdať Požičiavateľovi späť predmet výpožičky dňa
15.09.2019. O odovzdaní predmetu výpožičky požičiavateľovi spíše vypožičiavateľ
odovzdávajúci protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a jedno vyhotovenie obdrží
každá zmluvná strana.

Článok VII.
Úhrada služieb
1) Prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov podľa čl. I, ods. 2) tejto
zmluvy (elektrická energia, plyn, vodné a stočné) budú hradené Vypožičiavateľom po
ukončení platnosti zmluvy a vypožičiavateľ ju uhradí v priebehu 7 kalendárnych dní.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré musia mať
písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Návrhy dodatkov je
oprávnená predkladať ktorákoľvek zmluvná strana.
2) Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpísania.
3) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu
podľa čl. IV, ods. 2) tejto zmluvy.
4) Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (v platnom znení).
5) Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej
obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne,
zrozumiteľne, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

6) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre
Požičiavateľa a jeden pre Vypožičiavateľa.

Martin, dňa 24.06.2019

Požičiavateľ :

Vypožičiavateľ:

_______________________________

_______________________

Ing. Miroslav Lepeta

Ján Debnár

predseda predstavenstva TURIEC, a.s.

konateľ

_____________________________
PaedDr. Tomáš Zanovit
člen predstavenstva TURIEC, a.s.

