Zmluva o výpožičke
č. 263/2021/RSM
uzavretá podľa§ 659 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Čl.I.
Zmluvné strany
A. Mesto Dubnica nad Váhom

Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
/ďalej ako požičiavateľ/

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta
00 317 209
2021339276
Prima banka Slovensko, a. s.
SK03 5600 0000 0044 0503 3001

a
B. Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta
Občianske

Právna forma:

združenie, odborová organizácia a organizácia

zamestnávateľov

Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Prejtská 133/154, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta
Miroslavom Bušíkom, predsedom občianskeho združenia
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK34 0900 0000 0000 6366 9027
IČO:
14 224 305
DIČ:
2022851655
Zapísaný v registri občianskych združení MV SR, registračné číslo WS/1-900/90-1308
/ďalej ako vypožičiavateľ/
uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke za nasledovných podmienok:

Čl. II.
Predmet výpožičky

1.

Požičiavateľ

na

vypožičiavateľovi

základe tejto zmluvy a za podmienok
na dočasné užívanie hnuteľnú vec a to:

v nej

dohodnutých

odovzdáva

„Traktorovú kosačku Challenge MJ 102 Plus", financovanú z vlastných zdrojov mesta Dubnica

nad Váhom, značky SECO, vo farbe červená, s dátumom prvej evidencie dňa 14.09.2021. Celková
obstarávacia cena predmetu výpožičky je 3 709,00 eur (slovom tritisfcsedemstodeväť eur).
Predmet výpožičky je evidovaný v majetku mesta Dubnica nad Váhom pod inventárnym číslom
130220018.
2.

Požičiavateľ spolu s predmetom výpožičky odovzdáva
súvisiacu s prevádzkou vozidla, a to:
a) Návod na použitie
b) Servisná knižka kosačky
c) Pokyny na obsluhu a údržbu
d) Záručný list z 09.09.2021
e) 4x Strižné kolíky na nože

vypožičiavateľovi

prílohy a dokumentáciu

3. Predmet výpožičky podľa ods. 1 tohto článku (samojazdný stroj - Traktorová kosačka zn. Seco), je
spôsobilý na riadne užívanie. Vypožičiavateľ svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie
hnuteľnej veci podľa predchádzajúceho bodu a prehlasuje, že zodpovedá účelu dohodnutému v čl.
III. tejto zmluvy.
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Čl. III.
Účel výpožičky

1.

Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky v rámci
zabezpečenie úpravy a údržbu trávnatého ihriska v k. ú. Prejta.

2.

Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky užívať iba
odseku a chrániť ho pred poškodením, stratou a zničením.

na

predmetu svojej

účely

činnosti,

na

uvedené v predchádzajúcom

Čl.IV.

Doba

výpožičky,

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu
uvedených v článku VIII. tejto zmluvy.
2.

Vypožičiavateľ

je oprávnený

užívať

odplata

neurčitú.

Zmluvu je možné

ukončiť

za podmienok

predmet výpožičky bezodplatne.

Čl.V.
Základné povinnosti požičiavateľa
Požičiavateľ je povinný odovzdať
prevádzku po technickej stránke.

vypožičiavateľovi

predmet

výpožičky

v stave pripravenom na

Čl.Vl.
Základné povinnosti vypožičiavateľa

1. Prevádzku bude zabezpečovať vypožičiavateľ na vlastné náklady (servis, PHM, jeho pravidelnú
údržbu, ostatné náležitosti nevyhnutné k prevádzke samojazdného stroja).
2.

Vypožičiavateľ
zabezpečí
riadne zaškolenie všetkých zamestnancov, poverených na
obsluhu predmetu výpožičky, odbornými pracovníkmi dodávateľa samojazdného stroja, ktorý je
predmetom výpožičky.

3.

Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný majetok, ktorý mu bol
zmluve dohodnutý.

4.

Vypožičiavateľ

5.

len na

účel

v tejto

ďalej

povinný:
s majetkom požičiavateľa s náležitou starostlivosťou,
s predmetom výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku požičiavateľa,
inak zodpovedá za všetky škody, ktoré nezodpovedným konaním zapríčiní,
c) dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu na zdraví
zamestnancov poverených na obsluhu predmetného stroja zo strany vypožičiavateľa,
d) vykonávať kontroly samojazdného stroja, jeho pravidelnú údržbu a zabezpečiť ostatné
náležitosti nevyhnutné k jeho prevádzke,
e) pred začatím prác prekontrolovať technický stav a funkčnosť samojazdného stroja.
a)
b)

je

vypožičaný, užívať

zaobchádzať
zaobchádzať

Vypožičiavateľ je povinný po skončení platnosti tejto zmluvy, vrátiť požičiavateľovi predmet
výpožičky, traktorovú kosačku Challange v takom stave, v akom mu bola odovzdaná,

s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
6.

Vypožičiavateľ

nie je oprávnený

prenechať

predmet výpožičky na užívanie inému.
Čl. VII.

Zodpovednosť

za škodu

Všetky náklady spojené s prevádzkou a opravou predmetu výpožičky pri vzniknutej škode, vrátane
škody na majetku tretej osoby v súvislosti s prevádzkou predmetu výpožičky bude hradiť
vypožičiavateľ, bez účasti požičiavateľa, okrem prípadov jeho odcudzenia alebo straty. V tomto
prípade bude náhradu škody žiadať požičiavateľ od vypožičiavateľa v súlade s príslušnou platnou
právnou úpravou.
Čl. VIII.
Skončenie zmluvy

1. Zmluvu o výpožičke je možné ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu.
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2. Dohoda aj výpoveď musia mať pfsomnú formu . Výpovedná lehota sa stanovuje pod ľa platnej
právnej úpravy trojmesačná, v prfpade porušovania zmluvne stanovených podmienok zo strany
nájomcu ako jednomesačná a začfna plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručenf
výpovede druhej zmluvnej strane.
Čl. IX
ustanovenia

Záverečné

byť

Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu
odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami
zákona č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znenf neskoršfch predpisov.

3.

Zmluvné strany si zmluvu
vlastnoručne podpfsali.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s
obdrž! požičiavateľ a jedno vypožičiavateľ.

5.

prečítal i ,

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju

Výpožička hnuteľného majetku podľa
dňa 22.09.2021 ,

v Dubnici nad Váhom

vyhotovené iba pfsomnou formou a musia

byť

1.

platnosťou

originálu , z ktorých dve vyhotovenia

tejto zmluvy bola schválená Mestským zastupiteľstvom
uznesenfm čfslo 115/2021 , ako prfpad hodný osobitného

zreteľa .

6.

Zmluva je platná dňom podp fsania a účinná v súlade s§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znenf neskoršfch predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sfdle požičiavateľa .

..

V Dubnici nad Váhom,
Za

dňa

Z':l .1~. z. 021

V Dubnici nad Váhom, dňa .... .. ........ ............. ... .

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

potičiavateľa:

Za

vypotičiavateľa:

GDPR

Miroslav Bušfk
predseda

Prfloha: Protokol o odovzdanf a prevzatr veci

