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Zmluva o výpožičke 

 
uzavretá v zmysle § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva o výpoţičke“) a v zmysle článku .XIV 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  

mesta  Ţiar nad Hronom 
 

medzi zmluvnými stranami:  

 

       Požičiavateľ: Mesto Ţiar nad Hronom 

                     Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor  mesta 

 Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom 

 IČO: 00 321 125  

             DIČ: 2021339463   

 Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

 Číslo účtu: 14621422/0200  

                        (ďalej len ako „poţičiavateľ“)  

                                                                            a 

   Vypožičiavateľ:   Bytové spoločenstvo domu č. 454  

  Štatutárny orgán:  Roman Briedoň, predseda  

                                 Sídlo: M. R. Štefánika  24-26-28, 965 01 Ţiar nad Hronom  

  IČO: 35985941  

   (ďalej len ako „vypoţičiavateľ“) 

 

  

Článok I.  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné vypoţičanie predmetu výpoţičky -    

veľká zasadačka, nachádzajúca sa na 1. poschodí stavby - administratívna budova st. org. 

so súpisným číslom 406, postavenej na CKN parcele č. 643, zapísanej na liste vlastníctva 

č. 1136, v k. ú. Ţiar nad Hronom, na Nám. Matice slovenskej v Ţiari nad Hronom (ďalej 

ako „veľká zasadačka“ alebo „predmet výpoţičky“) za podmienok stanovených touto 

zmluvou.  

2. Doba výpoţičky: dňa 11.04.2011 v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. 

3. Účel výpoţičky: schôdza Bytového spoločenstva č. 454,  Ţiar nad Hronom. 

4. Vypoţičiavateľ si pred určenou hodinou uţívania predmetu výpoţičky prevezme kľúče 

u informátora na Mestskom úrade v Ţiari nad Hronom a tieto sa zaväzuje po ukončení 

doby výpoţičky na tomto mieste aj vrátiť.  

 

Článok II.  

 

1. Poţičiavateľ je povinný odovzdať vypoţičiavateľovi predmet výpoţičky v stave 

spôsobilom na riadne uţívanie.  

2. Vypoţičiavateľ je oprávnený uţívať predmet výpoţičky  riadne a v súlade s dohodnutým 

účelom v zmysle bodu 3 článku I. tejto zmluvy; je povinný chrániť ho pred poškodením, 

stratou alebo zničením.  Vypoţičiavateľ zodpovedá poţičiavateľovi za všetky škody, ktoré 

vzniknú na predmete výpoţičky pri jeho uţívaní.  

3. Vypoţičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpoţičky do uţívania inému.  
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Článok III.  

 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poţičiavateľa.  

3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bliţšie nešpecifikované v tejto zmluve sa 

budú riadiť Občianskym zákonníkom.  

4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj 

v prípade neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté 

ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v  čo najväčšej miere zodpovedajú účelu 

sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

5. Táto zmluva sa môţe meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných 

zmluvnými stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak.  

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných rovnopisoch, pričom jednu zmluvu obdrţí 

vypoţičiavateľ a dve vyhotovenia obdrţí poţičiavateľ. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tejto 

zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, 

určite a zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

       V Ţiari nad Hronom, dňa  8.4.2011  

 

 

 

       Poţičiavateľ:                 Vypoţičiavateľ:  

 

 

 

 

 ––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––                                          

 Mgr. Ivan Černaj                   Roman Briedoň 

      primátor       predseda  BSD č. 454 

      Mesto Ţiar nad Hronom  

     

 

 

 
    Vyhotovila: Mária Ertlová         

 

 

Podpísané 

Podpísané 


