Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce č. 2015 027
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa IS č. 8/2013 Zásady
hospodárenia s majetkom obce

Požičiavateľ:

Obec Šterusy
922 03 Šterusy č. 117
zastúpená: Bc. Zdenka Vlkovičová, starostka obce
IČO: 800163
DIČ. 2020538091
(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:

Telovýchovná jednota Šterusy
922 03 Šterusy 164
zastúpená: Štefan Madunický, predseda TJ
IČO: 31824200
DIČ: 2020531249
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len zmluva):
Článok I.
Predmet zmluvy
1.
Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok
uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo vlastníctve obce, a to Malotraktorová kosačka
STARJET 102.
2.
Požičiavateľ po podpísaní tejto zmluvy protokolárne odovzdá premet výpožičky
uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy vypožičiavateľovi na základe protokolu o odovzdaní
a prevzatí predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky
v súlade s dojednaným účelom výpožičky. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať
predmet výpožičky do nájmu alebo výpožičky tretím osobám.
Článok II.
Účel a doba výpožičky
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet
výpožičky výlučne na účel: kosenie športového areálu.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na
dobu určitú, a to do 30.06.2020.
Článok III.
Ostatné dojednania
1.
Vypožičiavateľ 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.
Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť všetky opravy a bežnú údržbu predmetu
výpožičky.
3.
Požičiavateľ oboznámil vypožičiavateľa s faktickým stavom predmetu výpožičky.
Požičiavateľ prenechal vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave, ktorý je spôsobilý na
užívanie na účely tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky udržiavať
v tomto stave.
4.
Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho
zavinením alebo zavinením tretích osôb.
5.
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 dní, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni, v ktorom bola doručená
výpoveď druhej zmluvnej strane.
6.
Od zmluvy môže požičiavateľ odstúpiť ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil
zmluvu, alebo ak opakovane, napriek upozorneniu, menej závažne porušil zmluvu.
7.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi:
a) v prípade, že bude predmet výpožičky užívať v rozpore s dojednaným účelom
výpožičky,
b) po dohode oboch zmluvných strán,
c) po uplynutí výpovednej doby na základe písomnej výpovede,
d) ukončením platnosti zmluvy.
8.
Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ 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 IV.
Záverečné ustanovenia
1.
Právne vzťahy medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom, ktoré nie sú upravené
v tejto zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2.
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.
3.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s Občianskym zákonníkom.
4.
Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden. 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 Šterusoch, 30.06.2015

......................................................................
Bc. Zdenka Vlkovičová,
starostka obce, v. r.

.............................................................
Štefan Madunický
predseda TJ, v. r.

Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky

Požičiavateľ:

Obec Šterusy
922 03 Šterusy č. 117
zastúpená: Bc. Zdenka Vlkovičová, starostka obce
IČO: 800163
DIČ. 2020538091
(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:

Telovýchovná jednota Šterusy
922 03 Šterusy 164
zastúpená: Štefan Madunický, predseda TJ
IČO: 31824200
DIČ: 2020531249
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

1.
Na základe Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku obce č. 2015 027 uzatvorenej
podľa § 659 Občianskeho zákonníka dnešným dňom, požičiavateľ odovzdáva
vypožičiavateľovi Malotraktorovú kosačku STARJET 102.
2.
Predmet výpožičky – kosačka - má v čase odovzdania 9 rokov a jeho stav je
použiteľný na kosenie športového areálu. Vypožičiavateľ má k predmetu výpožičky
nasledovné námietky: - bez námietok

V Šterusoch, 30.06.2015

......................................................................
Bc. Zdenka Vlkovičová,
starostka obce

.............................................................
Štefan Madunický
predseda TJ

