
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce Nededza

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí  v znení neskorších predpisov

Obec Nededza 

Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

V zastúpení: PhDr. Peter Vajda, starosta obce

IČO:00321516

DIČ :2020677582

Číslo účtu a označenie banky:5604740002/5600

Prima banka Slovensko, a.s,

(ďalej len „požičiavateľ“)

a  Obecný športový klub Nededza

Sídlo:Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

V zastúpení: Ladislav Ďuríček

IČO:17066522 

DIČ:2021741216 

Číslo účtu a označenie banky:76511448/0900 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“):

Článok 1 Predmet zmluvy

1.Požičiavateľ  prenecháva  do  bezplatného  užívania  výpožičiavateľovi  za  podmienok

uvedených  v  tejto  zmluve  hnuteľné  veci  vo  vlastníctve  obce   Nededza,  a  to  :

autobus Mercedes Benz Tourismo, VIN: NMB61335813242313, ŠPZ: ZA 619 FY 

2.Požičiavateľ po podpísaní tejto zmluvy protokolárne odovzdá predmet výpožičky uvedený 

v bode 1 tohto článku zmluvy výpožičiavateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí 

predmetu výpožičky. Výpožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky v súlade s 

dojednaným účelom výpožičky. Výpožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet 

výpožičky a ani ich časti do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím osobám.

Výpožičiavateľ je oprávnený s   predmetom výpožičky slobodne nakladať a   vykonávať s   

predmetom výpožičky podnikateľskú činnosť. 

Článok 2 Účel a doba výpožičky
1.Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva výpožičiavateľovi

predmet výpožičky výlučne na účely prepravy osôb

2.Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu

 na dobu neurčitú.



Článok 3 Ostatné dojednania

1.Výpožičiavateľ je oprávnený a povinný užívať predmet výpožičky v   súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, je povinný 

zabezpečiť ochranu predmetu výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu alebo k

zničeniu predmetu výpožičky.

2.Výpožičiavateľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  oznámiť  osobe  poverenej

požičiavateľom závady na predmete výpožičky, potrebu opráv a potrebu servisných zásahov

na predmete výpožičky, ktoré má požičiavateľ vykonať a umožniť mu vykonanie týchto opráv

a servisných zásahov v mieste sídla výpožičiavateľa, resp. v sídle požičiavateľa.

3.Požičiavateľ  sa  zaväzuje  odovzdať  výpožičiavateľovi  predmet  výpožičky  do  5  dní  po

podpísaní tejto zmluvy, a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,

ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

4.Požičiavateľ  je  povinný  oboznámiť  výpožičiavateľa  s  faktickým  stavom  predmetu

výpožičky. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať výpožičiavateľovi predmet výpožičky v stave,

ktorý  je  spôsobilý  na užívanie na účely tejto  zmluvy.  Výpožičiavateľ  je  povinný predmet

výpožičky udržiavať v tomto stave.

5.Požičiavateľ a výpožičiavateľ sú vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť každú

zmenu údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy.

6.Výpožičiavateľ  zodpovedá  za  všetky  škody,  ktoré  na  predmete  výpožičky  vznikli  jeho

zavinením alebo zavinením tretích osôb.

7.Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže ktorákoľvek strana vypovedať písomnou
výpoveďou  aj  bez  uvedenia  dôvodu.  Pre  prípad  výpovede  zmluvné  strany  dohodli
výpovednú dobu 30 kalendárnych dní, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni, v ktorom
bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán
ukončiť túto zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu písomnou dohodou.

8.Od zmluvy  môže  požičiavateľ  odstúpiť  ak  výpožičiavateľ  závažným  spôsobom  porušil

zmluvu, alebo ak opakovane, napriek upozorneniu, menej závažne porušil zmluvu.

9. Náklady  na  ročné  zákonné  poistenie,  technickú  kontrolu,  emisnú  kontrolu,  technické

úpravy  a opravy môže po vzájomnej dohode znášať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Palivo

na  prevádzku,  mýtne  poplatky,  mzdové  náklady  na  vodiča  autobusu  bude  hradiť

výpožičiavateľ.

10.Výpožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi:

a)len čo ho nebude potrebovať, alebo prestane existovať dôvod a účel výpožičky,

b)v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným účelom 

výpožičky,

c)po dohode oboch zmluvných strán,

d)po uplynutí výpovednej doby na základe písomnej výpovede,

e)ukončením platnosti zmluvy.



11.Po skončení výpožičky je výpožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave,v akom

ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a to ku dňu, v ktorom dôjde k skončeniu

výpožičky.  Zmluvné  strany  následne  podpíšu  protokol  o  odovzdaní  a  prevzatí  predmetu

zmluvy.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1.Právne vzťahy medzi požičiavateľom a výpožičiavateľom, ktoré nie sú upravené v tejto 

zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/1991 Zb. o   

majetku obcí v   znení neskorších predpisov.

      2.Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať písomnými a očíslovanými dodatkami.

     3.Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha -  Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

        zmluvy.

    4.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných   

       strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia .

   5.Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží výpožičiavateľ a jeden 

     požičiavateľ. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

     zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu

     s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

Za požičiavateľa Za výpožičiavateľa

V Nededzi dňa 01.07.2014                                                    V Nededzi dňa 01.07.2014

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

PhDr. Peter Vajda, starosta obce Ladislav Ďuríček, predseda OŠK


