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

Číslo zmluvy: 7/KP/2016
Požičiavate!' : Obec Brezany
Sídlo:
Brezany 64, 010 04 Žilina 4
V zastúpení: Bc. Iveta BREZIANSKÁ, starostka obce
IČO:
00648973
Číslo účtu a označenie banky: 3194043001/5600 PRIMA BANKA
IBAN SK 73 5600 0000 003194043001 (ďalej len .,požičiavate!"')

a
Vypožičiavate!': Obec Stráňavy

Sídlo:
ul. Májová 336, 013 25 Stráňavy
V zastúpení:
Ing. Jozef Papán, starosta obce
IČO:
00321613
DIČ:
2020677593
číslo IBAN a označenie banky: SK28 5600 0000 0002 8969 6001 Prima banka
(ďalej len .,vypožičiavate!"')
uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len ,.zmluva"):
Článok 1
Predmet zmluvy

1. Požičiavate!' prenecháva do odplatného užívania vypožičiavatel'ovi za podmienok
uvedených v tejto zmluve hnutel'né veci vb svojom vlastnfctve v nasledovnej špecifikácii:

a) kovový prístrešok 10 x 6 m, krycia autoplachta 10 x 10 m, vybavenie
/spojovacie dielce a materiál, lano/.
2. Požičiavate!' po podpísaní tejto zmluvy odovzdá predmet výpožičky uvedený v bode l
tohto článku zmluvy vypožičiavatel'ovi na základe záznamu o odovzdaní a prevzatí
predmetu výpožičky.
3. Požičiavate!' nezodpovedá za škody na majetku, zdraví a živote spôsobené užívaním
predmetu výpožičky.
4. Vypožičiavate!' je povinný užívať predmet výpožičky v súlade s dojednaným účelom
výpožičky.

5. Vypožičiavate!' nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky a ani ich časti do
nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím osobám, a nie je oprávnený vykonávať
na predmete zmluvy žiadne úpravy.

Článok 2
Účel a doba výpožičky
l. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavate!' prenecháva vypožičiavatel'ovi predmet
výpožičky výlučne na účel zabezpečenia inštalácie prístrešku počas usporiadania
kultúrno-spoločenského podujatia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu
určitú, a to od 16.09.2016 do 19.09.2016.

Článok3
Cena a platobné podmienky
výpožičku hnuteľného majetku špecifikovaného
-podl'a článku l, ods. l, písm. a) tejto zmluvy je stanovená dohodou vo výške
100,00 EUR , slovom jednostopäť eur-.Obec nie je plátcom DPH. V cene nie je
zahrnutá doprava a montáž.
2. Poplatok je splatný pri prevzatí predmetu výpožičky prenajímateľom do pokladne
obecného úradu, resp. úhradou na účet obce:
bank.spojenie - PRIMA BANKA, číslo účtu 3194043001/5600,IBAN SK 73 5600
0000 003194043001, VS020082016, KS 0308.

1. Cena za

Článok4
Ostatné dojednania
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. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobe poverenej
požičiavatel'om závady na predmete výpožičky, potrebu opráv a potrebu servisných
zásahov na predmete výpožičky.
3. Požičiavate!' sa zaväzuje odovzdať vypožičiavatel'ovi predmet výpožičky do 3 dní po
podpísaní tejto zmluvy, a to na základe záznamu o odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
4. Požičiavate!' je povinný oboznámiť vypožičiavatel'a s faktickým stavom predmetu

1.

Vypožičiavate!' je

výpožičky.

5. Požičiavate!' a vypožičiavate!' sú vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť
každú zmenu údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy.
6. Vypožičiavate!' zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho
zavinením alebo zavinením tretích osôb. V prípade vzniku takýchto škôd je
vypožičiavate!' povinný uhradiť požičiavateľovi skutočnú škodu. Škoda sa uhrádza vo
finančných prostriedkoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné,
uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže ktorákol'vek strana vypovedať
písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Pre prípad výpovede zmluvné strany
dohodli výpovednú dobu 2 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 kedykol'vek a z akéhokoľvek dôvodu písomnou
dohodou.
8. Od zmluvy môže požičiavateľ odstúpiť ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil
zmluvu.
9. Vypožičiavate!' sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi:
a) len čo 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.
10. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v
akom ho prevzal, a to ku dňu, v ktorom dôjde k skončeniu výpožičky.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

l. Právne vzťahy medzi požičiavateľom a vypožičiavatel'om, ktoré nie sú upravené v tejto
zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva sa môže meniť a dopÍňať písomnými a očíslovanými dodatkami.
3. Nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy.
4. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5. Zmluva nadobúda ··platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží vypožičiavate!'
a jeden požičiavate!'.
7. 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.
V Brezanoch dňa 16.09.2016
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