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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE POZEMKOV 

uzavretá podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto 

So sídlom:  Vajnorská 21, 831 03 Bratislava 

Zastúpené: Mgr. Máriou Priečinskou, poverenou riaditeľkou 

IČO:   00 245 771 

(ďalej len „Správca“) 

 

a 

Laser therapy, k.s. 

So sídlom: Trenčianska 53/b, 821 09 Bratislava 

Zastúpený: F & B s.r.o., komplementár 

  Ing. Janou Tomašovičovou, konateľkou komplementára 

IČO:   52 968 596 

DIČ:  2121276102 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 1892/B 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

(Správca a Spoločnosť jednotlivo v texte aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne v texte ako „Zmluvné 

strany“) 

 

Preambula 

V nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šírením 

nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného 

zdravia, zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tejto Zmluvy za účelom pokračovania v prevádzkovania 

mobilného odberového miesta na výkon diagnostických antigénových testov na detekciu ochorenia 

COVID – 19 v priestoroch Strediska kultúry na ul. Vajnorská 21 v Bratislave. 
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Článok I 

Úvodné vyhlásenia 

1. Správca vykonáva správu k nehnuteľnosti – stavba so súpisným číslom 97, zapísanej na liste 

vlastníctva číslo 1292 pre katastrálne územie Nové Mesto, okres: Bratislava III, Obec: 

Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „Stredisko kultúry“). 
2. Spoločnosť má aj naďalej záujem zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického 

materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného 

novým koronavírusom SARS-CoV-2, prostredníctvom antigénového testu (ďalej „diagnostické 

vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to v rozsahu a spôsobom podrobnejšie špecifikovaným 
v osobitnej zmluve, ktorú má uzavretú s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 

Limbová 2 V Bratislave.  

 

Článok II 

Predmet a účel zmluvy 

 
1. Správca bezplatne prenecháva do užívania Spoločnosti časť nebytových priestorov v Stredisku 

kultúry, a to  časť foyer, galériu a chodbu s východom na ul. Robotnícka a sociálne zariadenie 

(ďalej len „predmet užívania“). 

2. Správca odovzdáva predmet užívania Spoločnosti do užívania za účelom zabezpečenia 
diagnostického vyšetrenia. 

3. Spoločnosť podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že si predmet užívania mala možnosť riadne 

obzrieť a to prostredníctvom osôb/osoby odborne spôsobilých k posúdeniu vhodnosti predmetu 
užívania za účelom uvedeným v predchádzajúcom bode tohto ustanovenia tejto Zmluvy 

a predmet užívania bol vzhliadnutý ako plne vyhovujúci k riadnemu a najmä k bezpečnému 

naplneniu účelu tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Doba užívania 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do najbližšieho 

pracovného dňa nasledujúceho po dni ukončenia núdzového stavu.  

2. Spoločnosť je oprávnená predmet užívania za účelom zabezpečenia diagnostického vyšetrenia 
užívať v nasledovných dňoch a časoch: 

a) pondelok až nedeľa v čase od 10:00 hod. do 19:00 hod.. 

3. Spoločnosť podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že predmet užívania nebude užívať počas dní 

pracovného pokoja, štátnych sviatkov. 
4. Spoločnosť je povinná predmet užívania užívať výhradne na dohodnutý účel a v dohodnutom 

rozsahu uvedený v Článku II bod 2 tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti, sa 

Spoločnosť zaväzuje Správcovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 eur (slovom: päť 
tisíc eur). 

 

Článok IV 

Ďalšie práva a povinností zmluvných strán 

 

1. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorú na predmete užívania spôsobí a to bez ohľadu na 

skutočnosť, že ku škode na predmete užívania dôjde z činnosti/nečinnosti zamestnanca 
Spoločnosti alebo občana, ktorí využije Spoločnosťou zabezpečované diagnostické vyšetrenie. 

2. Spoločnosť sa zaväzuje v predmete užívania udržiavať poriadok a dodržiavať všetky hygienické 

predpisy a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a všetky predpisy vydané na úseku ochrany 
verejného zdravia a pandémie ochorenia COVID – 19.   

3. Spoločnosť sa zaväzuje v predmete užívania udržiavať poriadok. Spoločnosť je povinná so 

vzniknutým odpadom nakladať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 
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o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávajúcimi predpismi. 
4. Spoločnosť sa zaväzuje predmet užívania po skončení každého dňa počas, ktorého 

zabezpečovala diagnostického vyšetrenia, riadne upratať a vydezinfikovať. 

5. Za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činnosti, vzájomnej 
informovanosti a ostatných činnosti a úkonov, ktoré súvisia so zabezpečovaním diagnostického 

vyšetrenia zodpovedá Spoločnosť. 

6. Spoločnosť sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby užívania vrátiť predmet užívania riadne 

uprataný, v stave spôsobilom k ďalšiemu užívaniu.  
7. Spoločnosť je povinná predmet užívania vrátiť v stave podľa predchádzajúceho bodu Správcovi 

v posledný deň trvania tejto Zmluvy, po vykonanej dezinfekcií, alebo na základe osobitnej 

písomnej dohody so Správcom najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od skončenia tejto 
Zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v Článku V Zmluvy. V prípade, ak Spoločnosť 

predmet užívania neodovzdá Správcovi v lehote/lehotách uvedených v tomto ustanovení tejto 

Zmluvy, je povinný uhradiť Správcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur (slovom: päť sto 
eur) za každý aj začatý deň omeškania.       

 

 

Článok V 

Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 
a) uplynutím dohodnutej doby, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) jednostranným písomným odstúpením od Zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán 

poruší niektoré z ustanovení tejto Zmluvy. 
2. Jednostranné odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane 

a/alebo dňom odmietnutia jeho prevzatia a/alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej 

zmluvnej strane, aj keď sa adresát takejto zásielky o zásielke nedozvedel. 
3. Jednostranné odstúpenie od tejto Zmluvy alebo ukončenie tejto Zmluvy dohodou Zmluvných 

strán nevylučuje  možnosť uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla 

v súvislosti s touto Zmluvou. 
 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle Správcu.  
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch každý so silou originálu, pričom Správca 

obdrží jeden (1) rovnopis Zmluvy, Spoločnosť obdrží dva (2) rovnopisy Zmluvy a jeden (1) 

rovnopis Zmluvy je určený pre zriaďovateľa Správcu, t. j. pre mestskú časť Bratislava – Nové 
Mesto, ktorému je Správca povinný rovnopis Zmluvy doručiť bezodkladne po jej obojstrannom 

podpísaní spolu s potvrdením o jej zverejnení.  

3. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy musia byť vyhotovené výlučne v písomnej forme, 

v slovenskom jazyku a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti vo veci v Zmluve uvedených zmluvných pokút, 

Zmluvné strany v zhode prehlasujú, že vzhľadom k kompletnej rekonštrukcií predmetu užívania 

a s prihliadnutím k osobitosti účelu tejto Zmluvy, je výška zmluvných pokút v Zmluve 
uvedených primeraná, zo strany Spoločnosti nie sú tieto zmluvné pokuty považované za  

neprimerane vysoké a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a Spoločnosť s výškou zmluvných 

pokút podľa tejto Zmluvy súhlasí.  

5. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy ukáže alebo neskôr stane neplatným, 
neúčinným alebo neaplikovateľným, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto 

Zmluvy zostáva nedotknutá, platná a účinná. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom nahradiť 
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neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré 

zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného 
ustanovenia. 

6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že akékoľvek písomnosti budú vyhotovené v písomnej podobe 

v slovenskom jazyku a považujú sa za riadne podané, doručené alebo uskutočnené, ak sa doručia 
osobne, prostredníctvom kuriéra, doporučenej poštovej zásielky alebo zásielky s doručenkou 

zmluvnej strane, na adresu zmluvnej strany, ktorá je uvedená ako adresa sídla v záhlaví tejto 

Zmluvy, resp. na takú adresu, ktorú Zmluvná strana oznámila prostredníctvom písomného 

oznámenia druhej Zmluvnej strane, ktorá oznámenie predkladá, alebo požaduje.  
7. Písomnosti, s výnimkou jednostranného odstúpenia od tejto Zmluvy podľa Článku V bodu 1 

písm. c) Zmluva, sa považujú za doručené aj vtedy, ak adresát túto odmietol prevziať. Za deň 

doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia oznámenia adresátom. Ak adresát nebol 
zastihnutý na adrese určenej na doručovanie a zásielku si do troch (3) dní od jej uloženia na 

pošte alebo odo dňa oznámenia kuriérskej spoločnosti o neúspešnom doručovaní nevyzdvihne, 

považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení zásielky a jej 
obsahu nedozvedel.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, že nebola uzavretá v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a súčasne, že prejavy vôle Zmluvných strán sú 

dostatočne určité,  zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa ...............................    V Bratislave, dňa ................................. 

 

 

 

...............................................     .............................................. 

Mgr. Mária Priečinská      Ing. Jana Tomašovičová  

poverená riaditeľka       konateľka komplementára 

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto   F & B s.r.o.   

   

 

 

  

 


