
Zmluva o výpožičke 

č. 4/57/VZ - 2/2011 

zo dňa 08. 12. 2011 

 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ 

 

Mesto Sereď 

Sídlo: Mestský úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 

Zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim – primátorom mesta 

IČO: 00306169 

DIČ: 2021000916 

bankové spojenie: SLSP číslo účtu: 0203505156/0900 

(ďalej len „požičiavateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Dom kultúry 

Sídlo: Školská č. 1, 926 01 Sereď 

Zastúpený : Mgr. Františkom Čavojským, riaditeľom Domu kultúry 

IČO: 31871798 

DIČ: 2021005965 

(ďalej len „vypožičiavateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy a účel výpožičky 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je výpožička predmetov z majetku mesta : 

6 kusov predajných stánkov (kovová konštrukcia, drevené steny) v celkovej obstarávacej 

cene 6 444,00 eur. 

      Predmet výpožičky je špecifikovaný v  prílohe č. 1  (zoznam majetku podľa predkontácie) 

ktorá je súčasťou  tejto zmluvy.   

 

2. Účelom zmluvy o výpožičke je dočasné užívanie predmetu zmluvy vypožičiavateľom na 

vykonávanie  voľnočasových aktivít na území mesta. 

 

 

Článok II 

Doba výpožičky 

 

1. Zmluva sa uzatvára od 08. 12. 2011 do 31. 12. 2011. 

 

 

 

 



Článok III 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Odovzdanie a prevzatie predmetov požičiavateľ a vypožičiavateľ potvrdia podpisom 

preberacieho protokolu o skutočnom fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetov, ktorý je 

súčasťou tejto zmluvy . 

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky najneskôr do troch pracovných dní 

odo dňa skončenia tejto zmluvy požičiavateľovi v stave v akom mu bol odovzdaný, resp. 

opotrebovaný zodpovedajúc dobe používania. O vrátení predmetu výpožičky bude 

spísaný preberací protokol. 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa 

 

 

1. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky inému užívateľovi, bez 

súhlasu požičiavateľa.  

 

2. Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo 

zničením a je povinný vykonávať opatrenia na zabránenie vzniku škôd na majetku 

požičiavateľa. 

 

3. Vypožičiavateľ je povinný poškodenia na predmete výpožičky odstrániť na vlastné 

náklady. 

 

 

Článok V 

Sankcie a náhrada škody 

 

1. Ak vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky v stanovenom termíne podľa podmienok 

stanovených touto zmluvou, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 

z obstarávacej ceny predmetu výpožičky za každý i začatý deň omeškania.  

 

2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje vypožičiavateľa povinnosti nahradiť prípadnú 

vzniknutú škodu za oneskorené vrátenie predmetu výpožičky, ako aj inú škodu na 

predmete výpožičky. Taktiež ho nezbavuje povinnosti vrátiť predmet výpožičky. 

 

3. Zmluvné strany sa pri náhrade škody budú riadiť ustanoveniami § 420 a nasl. Zákona č. 

     40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany počas     

     platnosti a účinnosti tejto zmluvy sú povinné napĺňať jej obsah tak, aby predchádzali   

     prípadným hroziacim škodám. 

 

 

 

Článok VI 

Skončenie zmluvy 

 

1.   Zmluva zaniká  

- uplynutím doby výpožičky uvedenej v článku  II. tejto zmluvy. 



- na základe vzájomnej písomnej dohody,  

- odstúpením požičiavateľa od tejto zmluvy, ak vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky 

v rozpore s účelom zmluvy alebo porušuje záväzky a povinnosti vyplývajúcich z tejto 

zmluvy. Oznámenie o odstúpení musí mať písomnú formu a účinky odstúpenia nastávajú 

nasledujúci deň po doručení oznámenia o odstúpení vypožičiavateľovi. 

 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1.  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov 

schválených a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

 

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a  všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

3. Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane 

požičiavateľ a jeden rovnopis vypožičiavateľ. 

 

4.   Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom  

      z  nej vyplývajúcich porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité 

      a na   znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a podpísali. 

 

5.  Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. Z. o slobodnom 

     prístupe k informáciám v platnom znení.  

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

    nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka  

    mesta Sereď. 

 

Prílohy: - zoznam predmetov  

              - protokol o odovzdaní a prevzatí 

 

 

V Seredi, 08. decembra 2011  

 

 

 

               podpísané                                                                               podpísané 

 

 

         Ing. Martin Tomčányi                                                Mgr. František Čavojský  

          primátor mesta Sereď                                                  riaditeľ Domu kultúry Sereď 

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

                požičiavateľ                                                                      vypožičiavateľ 


