
Zmluvné strany

Požičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Register:

Zmluva o výpožičke pozemkov
č. 6/2010

Mesto Trenčín
Mierové námestie Č. 2, 911 64 Trenčín
Ing. Branislav Celler, primátor mesta
00312037
2021079995
DEXIA banka Slovensko a.s., regionálna pobočka Trenčín
0600536001/5600

Kultúrno-informačné centrum Trenčín, n.o.
Mierové námestie Č. 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Renáta Kaščáková, riaditeľka n.o.
37923871
2022751544
Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín
0275133857/0900
Obvodný úrad v Trenčíne, OWS/NO/146 - 1/2009

V zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú
túto zmluvu o výpožičke.

/.
Predmet výpožičky

Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov:
v k.ú. Trenčín

• časť parc.č. 3271/5, Ul. Hviezdoslavova, Obvodný úrad
• časť parc.č. 756/1, NS Družba
• časť parc.č. 3269/5, Ul. Vajanského, OD Prior
• časť parc.č. 1115/1, Ul. Hviezdoslavova, KaMC
• časť parc.č. 2180/302, Ul. gen. Svobodu, OC Južanka
• časť parc.č. 810/7, Ul. gen. M.R. Štefánika, Billa
• časť parc.č. 2180/281, zadný vchod do OC Južanka
• časť parc.č. 3280, Mierové námestie, KIC
• časť parc.č. 1260/3, Námestie SNP, mestský park

v k.ú. Kubra
• časť parc.č. 2287/1, Nám Dr. Prof. Hlaváča
• časť EKN parc.č. 2757/11, Ul. Kubranská, zástavka MHD

v k.ú. Zlatovce
• časť parc.č. 980/1, Ul. Zlatovská, OD Úspech

zapísaných na LV Č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v celosti, prenecháva tieto na dočasné
užívanie vypožičiavateľovi.

/l.
Úče/ výpožičky

Požičiavateľ prenecháva predmet výpožičky uvedený v článku l. tejto zmluvy na dočasné
užívanie vypožičiavateľovi za účelom umiestnenia propagačných stojanov.

l



I
IV.

Doba výpožičky
Táto zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.10.2010.

V.
Práva a povinnosti požičiavatel'a a vypožičiavatel'a

1/ Vypožičiavatel' je oprávnený užívať pozemky len na účel zmluvne dohodnutý, t.j. za
účelom umiestnenia propagačných stojanov; účel možno meniť len po dohode zmluvných
strán.

2/ Vypožičiavatel' sa zaväzuje nepovoliť reklamy a propaqacru politických strán,
náboženských siekt, spoločenských hnutí, združení, alebo aktivít, ktorých pôsobenie by bolo
v rozpore so zákonom, ohrozovalo by dobré mravy alebo by iným spôsobom zneužívalo
poslanie KIC Trenčín, n.o. ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby.

3/ Vypožičiavatel' je oprávnený prenechať predmet výpožičky alebo jeho časť do podnájmu,
len po predchádzajúcom písomnom súhlase požičiavatel'a.

4/ Vypožičiavatel' je povinný sprístupniť v prípade poruchy jestvujúce inžinierske siete ich
správcovi a zabezpečiť ich zachovanie. Je tiež zodpovedný za škody, ktoré môžu vzniknúť
poruchami a poškodením inžinierskych sietí na pozemkoch v dôsledku jeho zavinenia.

5/ Požičiavatel' môže vykonávať kontrolu spôsobu užívania predmetu výpožičky.

6/ Vypožičiavatel' je v zmysle čl. 8 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.
14/2007 v platnom znení povinný u notára spísať notársku zápisnicu, v ktorej bude súhlasiť
s vykonatel'nosťou svojich záväzkov voči Mestu Trenčín vyplývajúcich mu z uzavretej zmluvy
- konkrétne bude súhlasiť s vykonatel'nosťou záväzku vypratať pozemky po skončení
výpožičky. Náklady na spísanie tejto notárskej zápisnice bude znášať vypožičiavatel'.
V prípade, ak vypožičiavatel' odmietne spísať notársku zápisnicu podl'a predchádzajúceho
textu, nebude s ním uzavretá príslušná zmluva.

VI.
Skončenie výpožičky

11 Výpožička pozemkov zaniká:
al dohodou zmluvných strán
bl výpoveďou zo strany prenajímatel'a alebo nájomcu bez udania dôvodu.

21 Výpovedná doba je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomne doručená druhej
zmluvnej strane.

31 Vypožičiavatel' je oprávnený vypovedať zmluvu o výpožičke ak sa predmet výpožičky
stane bez jeho zavinenia nespôsobilý k užívaniu na účel zmluvne dohodnutý.

VI/.
Záverečné ustanovenia

11 Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.



21 Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami
oboch účastníkov.

31 Táto zmluva je uzatvorená v zmysle § 9a ods. 9 písm. cl zákona Č. 258/2009 Z.z., ako
prípad hodný osobitného zretel'a.

41 Podmienky tejto zmluvy boli schválené uznesením MsZ Č. 680 zo dňa 15.11.2010, ktoré
tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.

51 Táto zmluvy bola vyhotovená v 7-mich exemplároch.
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za VZ:Pzičiavatel'a .
Mgr. enáta Kaščáková
riaď el'ka n.o.

za požičiavatel'a
Ing. Branislav Celler
primátor



MESTSKÝ ÚRAD VTRENČÍNE
Mierové námestie Č. 2, 911 64 Tre n č Í n

č.j.

V/281-2010
Vybavuje:
Fraňová

Telefón:
032/6504 462

V Trenčíne:
30.1l.2010

Vec
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne, konaného dňa 23.08.2010

u z n e sen i e Č. 680
k Návrhu na výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

11 určuje

výpožičku pozemkov nachádzajúcich sa v:
k.ú. Trenčín
časť parc.č. 3271/5, Ul. Hviezdoslavova, Obvodný úrad
časť parc.č. 756/1, NS Družba
časť parc.č. 3269/5, Ul. Vajanského, OD Prior
časť parc.č. 1115/1, Ul. Hviezdoslavova, KaMC
časť parc.č. 2180/302, Ul. gen. Svobodu, OC Južanka
časť parc.č. 81017, Ul. gen. M.R. Štefánika, Billa
časť parc.č. 2180/281, zadný vchod do OC Južanka
časť parc.č. 3280, Mierové námestie, KIC
časť parc.č. 1260/3, Námestie SNP, mestský park

k.ú. Kubra
časť parc.č. 2287/1, Nám. Dr. Prof. Hlaváča
časť EKN parc.č. 2757/11, Ul. Kubranská, zástavka MHD

k.ú. Zlatovce
časť parc.č. 980/1, Ul. Zlatovská, OD Úspech

pre Kultúrno-informačné centrum Trenčín, n.o., za účelom umiestnenia propagačných
stojanov, na dobu neurčitú od 0l.10.2010.



Vypožičiavateľ sa zaväzuje nepovoliť reklamy a propagáciu politických strán, náboženských
siekt, spoločenských hnutí, združení, alebo aktivít, ktorých pôsobenie by bolo v rozpore so
zákonom, ohrozovalo by dobré mravy alebo by iným spôsobom zneužíval o poslanie KľC
Trenčín, n.o. ako inštitúcie poskytujúccj verejnoprospešné služby.

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona Č.

258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a doplňa zákon SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2/ sch v a ľ uje

výpožičku pozemkov nachádzajúcich sa v:
k.ú. Trenčín
časť parc.č. 3271/5, Ul. Hviezdoslavova, Obvodný úrad
časť parc.č. 756/1, NS Družba
časť parc.č. 3269/5, Ul. Vajanského, OD Prior
časť parc.č. 1115/1, Ul. Hviezdoslavova, KaMC
časť parc.č. 2180/302, Ul. gen. Svobodu, OC Južanka
časť parc.č. 810/7, Ul. gen. M.R. Štefánika, Billa
časť parc.č. 2180/281, zadný vchod do OC Južanka
časť parc.č. 3280, Mierové námestie, KIC
časť parc.č, 1260/3, Námestie SNP, mestský park

k.ú. Kubra
časť parc.č. 2287/1, Nám. Dr. Prof Hlaváča
časť EKN parc.č. 2757/11, Ul. Kubranská, zástavka MHD

k. Ú. Zlatovce
časť parc.č. 980/1, Ul. Zlatovská, OD Úspech

pre Kultúrno-informačné centrum Trenčín, n.o., za účelom umiestnenia propagačných
stojanov, na dobu neurčitú od 01.10.2010.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje nepovoliť reklamy a propagáciu politických strán, náboženských
siekt, spoločenských hnutí, združení, alebo aktivít, ktorých pôsobenie by bolo v rozpore so
zákonom, ohrozovalo by dobré mravy alebo by iným spôsobom zneužívalo poslanie KrC
Trenčín, n.o. ako inštitúcie poskytujúcej verejnoprospešné služby.
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