Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa § 659 a násl. Obč. zákonníka
Č.j. 12/2014-Z
Zmluvné strany:
Požičiavateľ:

Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
zastúpená Ing. Miroslavom Blahušiakom, starostom obce
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049

Vypožičiavateľ:

Miestny športový klub, Štúrova 1070/13, 038 53 Turany
zastúpený Viliamom Kapustom, predsedom
IČO: 14221497
uzatvárajú túto zmluvu:

I.
Predmet a účel výpožičky
1. Predmetom výpožičky je:
- multifunkčné zariadenie HP PSC C3180 s prísl. v obstarávacej cene 128,46 EUR
(invent.číslo 1224 tr. 33)
2. Požičiavateľ dáva do výpožičky a vypožičiavateľ berie do výpožičky predmet výpožičky uvedený
v ods. 1/, ktorý bude umiestnený a užívaný na športovom štadióne v Turanoch, ul. Štúrova 13,
členmi výboru Miestneho športového klubu Turany.
2. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky užívať za účelom vybavovania korešpondencie.

II.
Doba výpožičky
1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Výpožičku možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán v prípade, že druhá zmluvná strana poruší
niektorú z podmienok dohodnutú touto zmluvou, pričom odstúpenie od zmluvy je účinné dňom
doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná
doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.
4.
5.

Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky len na dohodnutý účel a je povinný
dodržiavať ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
Vypožičiavateľ je povinný počínať si tak, aby na predmete výpožičky nevznikla škoda, najmä ho
udržiavať stave spôsobilom na jeho riadne užívanie.
Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne oznámiť požičiavateľovi vznik takej škody na predmete
výpožičky, ktorá znemožňuje jej riadne užívanie.
Vypožičiavateľ nie je oprávnený po dobu výpožičky s predmetom výpožičky disponovať ako
vlastník veci.
Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.

6.
7.

8.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri ukončení výpožičky vráti predmet výpožičky požičiavateľovi
s ohľadom na obvyklé opotrebenie.
Vypožičiavateľ od požičiavateľa predmet výpožičky fyzicky prevzal ku dňu uzatvorenia tejto
zmluvy jej podpisom oboma zmluvnými stranami, ktorú skutočnosť obe zmluvné strany potvrdzujú
podpisom tejto zmluvy.
Vypožičiavateľ prehlasuje, že stav predmetu výpožičky ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy pozná
a je mu známy a na základe svojho záujmu užívať predmet výpožičky na účel uvedený v tejto
zmluve, pristupuje k jej podpisu.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.

Výpožička podľa tejto zmluvy je v súlade s VZN obce o hospodárení s majetkom obce a platnou
legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce.
Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť
jej neoddeliteľnú súčasť.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň
po dni jej zverejnenia na webovej stránke Obce Turany v zmysle ustanovenia § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak toho, že obsahuje skutočnú, vážnu
a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná.

V Turanoch, dňa 28.03.2014

...............................................................
Vypožičiavateľ:
Viliam Kapusta, predseda MŠK

................................................................
Požičiavateľ:
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta Obce Turany
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