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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 06. 2021

Zmluva o výpožičke gastrozariadení medzi Mestskou časťou Bratislava-Rusovce
a Základnou školou s materskou školu Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh zmluvy o výpožičke

Spracovateľ:
Mgr. Martina Zuberská, prednostka
Ing. Petronela Kováčová, ekonomické odd.

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
Zmluvu o výpožičke medzi Mestskou časťou Bratislava-Rusovce a Základnou školou s
materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, ktorou mestská časť dočasne
bezodplatne prenecháva do užívania gastrozariadenia nachádzajúce sa v priestoroch
kuchyne miestneho úradu na Vývojovej 8, Bratislava-Rusovce za účelom ich využívania pri
zabezpečení školského stravovania.
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Dôvodová správa
Z dôvodu zosúladenia majetkových práv (časť kuchynského vybavenia je majetkom ZŠ s MŠ
a časť prístrojového vybavenia školskej kuchyne je majetkom MČ) predkladá mestská časť
na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh Zmluvy o výpožičke zariadenia školského
stravovania.
Od marca 2021 pôsobí pri mestskej časti komisia pre školské stravovanie. Obsah
pracovných stretnutí odzrkadľuje potrebu riešiť kvalitnú a cenovo dostupnú školskú stravu.
V súvislosti s výstupmi dotazníka ohľadne školského stravovania, ktorý mestská časť
realizovala na jeseň minulého roka a tiež v súvislosti so zmenou legislatívy, kedy bude
prevádzkovateľom školských jedálni odobratá dotácia na podporu školského stravovania,
bolo jedným z prijatých odporúčaní komisie aj zabezpečenie školského stravovania externým
dodávateľom.
V prípade, že k takejto zmene poskytovateľa školského stravovania dôjde, je žiadúce, aby
bolo zariadenie a vybavenie školskej kuchyne prevedené do majetku školy.

Vypracovala: Mgr. Martina Zuberská, prednostka MÚ
Dňa: 21. 06. 2021
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Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Mestská časť Bratislava-Rusovce
so sídlom:

Vývojová ulica č. 8, 851 10 Bratislava

IČO:

00304611

bankové spojenie:

VÚB a. s.

číslo účtu:

SK95 0200 0000 0025 6953 0953

zastúpená:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

(ďalej len „Požičiavateľ“)

a

Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
so sídlom:

Vývojová ulica č. 228, 851 10 Bratislava

IČO:

31781845

bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu:

SK53 5600 0000 0094 0267 9002

zastúpená:

Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

(ďalej len „Vypožičiavateľ“)

(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní a dohôd, berúc do
úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, dohodli
na uzatvorení tejto Zmluvy podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za
podmienok dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Požičiavateľ je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý vykonáva
svoje právomoci podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. V jeho priestoroch prebieha v súčasnosti príprava a výdaj stravy pre deti,
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žiakov, pedagogický personál Vypožičiavateľa a cudzích stravníkov, a to v priestoroch
kuchyne a kultúrnej sály miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie objektu školskej jedálne v areáli Základnej školy. Požičiavateľ
je vlastníkom gastrozariadení uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy a nachádzajúcich
sa v priestoroch kuchyne (ďalej len "Predmet výpožičky"), ktoré slúžia na zabezpečenie
školského stravovania.
2.

Vypožičiavateľ je zariadením zaradeným do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky a jednou z jeho úloh je zabezpečenie školského stravovania.

Čl. 2
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je dočasné bezodplatné prenechanie Predmetu výpožičky
podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy Vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie
a Vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.

Čl. 3
Účel výpožičky
1.

Požičiavateľ týmto prenecháva Vypožičiavateľovi do dočasného užívania Predmet
výpožičky podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Vypožičiavateľ týmto vyhlasuje, že Predmet
výpožičky bude využívať za účelom zabezpečenia školského stravovania (ďalej len
"Účel výpožičky").

Čl. 4
Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky
1.

Predmet výpožičky odovzdá Požičiavateľ Vypožičiavateľovi na základe zápisnice o
odovzdaní a prevzatí Predmetu výpožičky, v ktorej bude špecifikované vybavenie,
príslušenstvo a stav Predmetu výpožičky. Požičiavateľ odovzdá Predmet výpožičky
Vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie, Vypožičiavateľ zodpovedá za
škodu spôsobenú na Predmete výpožičky dňom jeho prevzatia do užívania.

2.

Požičiavateľ týmto súhlasí, aby bol Predmet výpožičky prenechaný do užívania tretej
osobe za rovnakých podmienok, v prípade ak bude takáto osoba zabezpečovať
školské stravovanie a tým napĺňať Účel výpožičky.

Čl. 5
Doba výpožičky
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby udelenia povolenia prevádzky
školskej jedálne po rekonštrukcii priestorov školskej kuchyne a jedálne v budove
nachádzajúcej sa v areáli Vypožičiavateľa, najneskôr do troch mesiacov od vydania
kolaudačného rozhodnutia.
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Čl. 6
Práva a povinnosti Požičiavateľa
1. Požičiavateľ vyhlasuje, že Predmet výpožičky je v jeho výlučnom vlastníctve a je
oprávnený s ním zmluvne nakladať.
2. Požičiavateľ je povinný odovzdať Vypožičiavateľovi Predmet výpožičky v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie. Dohodnutým užívaním podľa tejto Zmluvy sa
rozumie Účel výpožičky uvedený v čl. 3 tejto Zmluvy.
3. Požičiavateľ sa zaväzuje zabezpečiť pravdivosť, presnosť a úplnosť vyhlásení
uvedených v tejto Zmluve.

Čl. 7
Práva a povinnosti Vypožičiavateľa
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje využívať Predmet výpožičky v súlade s Účelom výpožičky
dohodnutým v čl. 3 tejto Zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je oprávnený dať Predmet výpožičky do užívania tretej osobe na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu Požičiavateľa, a to za rovnakých
podmienok, aké sú uvedené v tejto Zmluve a len takej osobe, ktorá bude
zabezpečovať školské stravovanie.
3. Za škody spôsobené na predmetoch vnesených a umiestnených Vypožičiavateľom do
Predmetu výpožičky Požičiavateľ nezodpovedá.
4. Vypožičiavateľ zodpovedá za škody spôsobené na živote a zdraví tretích osôb ako aj
za škody spôsobené na majetku Požičiavateľa a tretích osôb, vzniknutých v súvislosti
s užívaním Predmetu výpožičky.
5. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby na predmete výpožičky nevznikla škoda a
je v zodpovedný za akúkoľvek inú škodu spôsobenú na Predmete výpožičky ako
škodu, ktorá vznikla prirodzeným opotrebením Predmetu výpožičky.
6. Vypožičiavateľ zodpovedá za ochranu bezpečnosti zdravia pri práci svojich osôb
počas užívania Predmetu výpožičky.
7. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať protipožiarne predpisy a bezpečnostné predpisy
súvisiace s užívaním Predmetu výpožičky platné na území Slovenskej republiky.
8. Vypožičiavateľ je povinný najneskôr v deň skončenia tejto Zmluvy odovzdať
Požičiavateľovi Predmet výpožičky v stave v akom ho prebral s prihliadnutím na
bežné opotrebenie.
9. Vypožičiavateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania poškodujúceho dobrú
povesť, dobré meno alebo záujmy Požičiavateľa.
10. Vypožičiavateľ sa zaväzuje rešpektovať prípadné pripomienky Požičiavateľa týkajúce
sa spôsobu užívania Predmetu výpožičky.
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Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1.

Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany
dostanú po dve (2) vyhotovenia.

3.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán a len vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo
zmluvných strán v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

5.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa xx. xx. 2021

V Bratislave dňa xx. xx. 2021

_________________________

__________________________

Za Požičiavateľa

za Vypožičiavateľa

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

Mgr. Rastislav Kunst

starostka

riaditeľ
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Príloha č. 1
Inventárne číslo
Názov
1/021/014o
Techn. Zhodnotenie 2018 - Plynový kotol
4/022/014
Kuchynský robot univerzálny RM-60H + prísl.
Ohrevný vozík na taniere T-OVNT-1/2, 2x50
DD-7849/1
tanierov
Ohrevný vozík na taniere T-OVNT-1/2, 2x50
DD-7849/2
tanierov
DD-7850/1
Gastronádoba GN 1/1-200
DD-7850/2
Gastronádoba GN 1/1-200
DD-7851/1
Gastronádoba GN 1/2-200
DD-7851/2
Gastronádoba GN 1/2-200
DD-7851/3
Gastronádoba GN 1/2-200
DD-7851/4
Gastronádoba GN 1/2-200
DD-7852
Ohrevný stôl T-ASV-RZ 4GN
4/022/022
Kotol plynový - GLR-782
4/022/023
Výklopná panvica plynová GBS 50-78
4/022/024
Chladnička GN 2/1 LIEBHERR GKv 6460
DD-7976
Umývací stôl nerezový s policou
DD-7977
Pracovná doska nerezová so zásuvkou
DD-7980
Sprcha k umývacím stolom typ DOC3-4 ks
DD-7981
Batéria drezová 1 ks
DD-7978
Vstupný nerezový stôl k umývačke riadu VSU
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