
Zmluva o výpožičke 
č. 448/2019/RSM 

uzavretá podľa§ 659 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

A. Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené: Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO: 00 317 209 
DIČ: 2021339276 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
/ďalej ako požičiavateľ/ 

Prima banka Slovensko, a. s. 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

a 

B. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. 
Sídlo: Nádražná 4007, P.O.BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené: Ing. Mgr. Gabrielom Zeleiom, konateľom spoločnosti 

IČO: 
IČ DPH: 

Mgr. Vladimírou Klačanskou, konateľkou spoločnosti 
36312941 
SK2020115592 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN: SK95 5600 0000 0045 0203 6001 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č: 12038/R 
/ďalej ako vypožičiavate!'/ 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke za nasledovných podmienok: 

Čl. II. 
Predmet výpožičky 

1. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej dohodnutých odovzdáva 
vypožičiavateľovi na dočasné užívanie hnuteľnú vec a to: 

„Nákladné vozidlo CITROEN JUMPER", financované z vlastných zdrojov mesta Dubnica nad 
Váhom, VIN: VF7YDTMGC12517202, evidenčné číslo IL 923 CB, zdvihový objem valcov 2198 
cm 3, plný výkon 96.0 kW, vo farbe biela, s dátumom prvej evidencie dňa 18.12.2013. 
Celková obstarávacia cena vozidla je 8 900,00 Eur, (slovom: osemtisícdeväťsto Eur). 
Vozidlo je evidované v majetku mesta Dubnica nad Váhom pod inventárnym číslom 040230017. 

2. Požičiavateľ spolu s predmetom výpožičky odovzdáva vypožičiavateľovi prílohy a dokumentáciu 
súvisiacu s prevádzkou vozidla, a to: 
a) Osvedčenie o evidencii (TP) č. PF 588445 
b) Kľúč od vozidla - 1 ks. 

3. Predmet výpožičky podľa ods. 1 tohto článku (vozidlo zn. CITROEN JUMPER), je používané 
vozidlo Uazdené) bez závad, spôsobilé na riadne užlvanie. Vypožičiavate!' 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. Vypožičiavate!' má právo užívať predmet výpožičky v rámci predmetu svojej činnosti na 
zabezpečenie verejnoprospešných činností v oblasti údržby komunikácii, prevádzky verejného 
osvetlenia a zabezpečenie ostatných činností v meste Dubnica nad Váhom. 

2. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky užívať iba na účely uvedené v predchádzajúcom 
odseku a chrániť ho pred poškodením, stratou a zničením. 

3. Vypožičiavate!' je oprávnený po predchádzajúcom súhlase požičiavateľa, použivať zariadenie aj 
pre činnosti vykonávané na základe objednávky pre iných odberateľov. 

Čl. IV. 
Doba výpožičky. odplata 

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť za podmienok 
uvedených v článku VIII. tejto zmluvy. 

2. Vypožičiavate!' je oprávnený užívať predmet výpožičky bezodplatne. 

Čl. v. 
Základné povinnosti požičiavateľa 

Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave pripravenom na 
prevádzku po technickej stránke. 

Čl. Vl. 
Základné povinnosti vypožičiavateľa 

1. Vypožičiavate!' zabezpečí riadne zaškolenie všetkých zamestnancov, poverených na 
obsluhu predmetu výpožičky, odbornými pracovníkmi dodávateľa. 

2. Vypožičiavate!' je oprávnený a povinný majetok, ktorý mu bol vypožičaný, užívať len na účel v tejto 
zmluve dohodnutý. 

3. Vypožičiavateľ je ďalej povinný: 
a) zaobchádzať s majetkom požičiavatel'a s náležitou starostlivosťou, 
b) zaobchádzať 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 vozidla CITROEN JUMPER zo strany vypožičiavateľa, 
d) vykonávať povinné kontroly vozidla a jeho pravidelnú údržbu, zabezpečiť ostatné náležitosti 

nevyhnutné k prevádzke vozidla, 
e) predmet výpožičky poistiť (PZP), 
f) pred začatím prác prekontrolovať technický stav a funkčnosť vozidla. 

4. Vypožičiavateľ je povinný po skončení platnosti tejto zmluvy, vrátiť požičiavatel'ovi predmet 
výpožičky, vozidlo CITROEN JUMPER v takom stave, v akom mu bol odovzdaný, s prihliadnutím 
na bežné opotrebenie. 

Čl. VII. 
Zodpovednosť za škodu 

1. 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 
vypožičiavate!', 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. 

2. Požičiavateľ - mesto Dubnica nad Váhom (vlastník nákladného vozidla) splnomocňuje 

vypožičiavateľa TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o (držiteľa nákladného vozidla) ku všetkým právnym 
úkonom v súvislosti s používaním motorového vozidla, nahlasovanim, vybavovaním škodových 
udalostí a prijatím poistného plnenia. 

·, 
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Čl.VIII. 
Skončenie zmluvy 

1. Zmluvu o výpožičke je možné ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. 

2. Dohoda aj výpoveď musia mať písomnú formu. Výpovedná lehota sa stanovuje podľa platnej 
právnej úpravy trojmesačná , v prípade porušovania zmluvne stanovených podmienok zo strany 
nájomcu ako jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl . IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomnou formou a musia byť 
odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami 
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečital i , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia 
obdrží požičiavate ľ a jedno vypožičiavateľ. 

5. Výpožička hnuteľného majetku podľa tejto zmluvy bola schválená Mestským zastupiteľstvom 
v Dubnici nad Váhom dňa 12.12.2019, uznesením číslo 138/2019 a 139/2019, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

6. Zmluva je platná dňom podpísania a úči nná v súlade s§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle požičiavateľa . 

V Dubnici nad Váhom dňa f2 :::::> ' 12_ - 2 -::>/'tl 
1 ••••••••••• • •••• • ••• ••• •••••••• 

Za potitiavateľa: 

V Dubnici nad Váhom, dňa .... '1?.~ .. /c!.: .... ~!1.. . 
Za vypožitiavateľa: 

Ing. Mgr. Gabriel Zelei 
konateľ spoločnosti 

H 

Mgr. Vladimíra Klat anská 
konateľka spoločnosti 

GDPR

GDPR




