Zmluva o výpožičke
uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Požičiavateľ:

Obec Riečka,
sídlo Hlavná 125/2, 974 01 Riečka
zastúpený Ing. Mariánom Spišiakom, starosta obce,
IČO: 00 313 785,
(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:

Obec Tajov,
sídlo Tajov 79, 976 34 Tajov,
zastúpený Mgr. Janette Cimermanová, starostka obce,
IČO: 00 313 882,
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o výpožičke:
Článok I.

Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezplatne vypožičiava vypožičiavateľovi motorové
vozidlo, druh Škoda, typ: Felícia EFF613 VIN: TMBEFF613Y0263850, EČ: BB 577DN ,
farba: farba červená, rok výroby 1995(ďalej len „predmet výpožičky“).
Článok II.
1. Vypožičiavateľ dňom podpisu tejto zmluvy si od požičiavateľa vypožičiava predmet
výpožičky, ktorý sa zaväzuje riadne a v súlade s účelom, na ktorý slúži, užívať, opatrovať,
chrániť ho pred poškodením, stratou a zničením a vrátiť ho požičiavateľovi v prípade, že ho
o to požičiavateľ požiada.
2. Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu výpožičky spolu
s všetkými dokladmi potrebnými na prevádzku predmetu výpožičky na pozemných
komunikáciách.
3. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že vypožičiavateľ bude znášať všetky náklady na
prevádzku predmetu výpožičky a to najmä PHM, náklady na zákonné poistenie motorového
vozidla, náhradné diely a pod..
Článok III.
1. Požičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania inému. Vypožičiavateľ nie
je povinný dať predmet výpožičky poistiť.

2. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky užívať v rámci celého územia Európy.
3. Požičiavateľ splnomocňuje vypožičiavateľa na všetky právne úkony súvisiace s bežným
užívaní predmetu výpožičky a to v rámci celej územnej platnosti tejto zmluvy.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy. Zmluvu možno predĺžiť na základe dohody zmluvných strán.
Článok IV.
1. Výpožička na základe tejto zmluvy sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. dňom nasledujúcom po
dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú formu.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.
4. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
V Riečke dňa 8. 3. 2019

......................................................
Požičiavateľ
Obec Riečka
Ing. Marián Spišiak
starosta obce

......................................................
Vypožičiavateľ
Obec Tajov
Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce
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