
__________________ ZMLUVA O VÝPOŽIČKE__________________
uzavretá podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a článku XIV. bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Žiar nad Hronom č. 3/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení

neskorších nariadení

Požičiavateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor
Sídlo: Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125 DIČ: 2021339463 Nie je platcom DPH.
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422 
(ďalej ako „požičiavateľ')

Vypožičiavateľ : ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o.
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Šály, konateľ spoločnosti 
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 50383515 DIČ:2120297729 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
IBAN: SK17 0200 0000 0000 3683273553
Registrácia: Obchodný register pri Okresnom súde Banská Bystrica, Oddiel 
Sro, Vložka č. 30059/S 
(ďalej ako „vypožičiavateľ )

Článok I.
Predmet a účel výpožičky

1. Požičiavateľ je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti ŽIARSKA KOMUNÁLNA 
SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o.

2. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, spolu v celkovej obstarávacej cene 
11 788 €, a to:

• Vibračná doska BPR 35/60, Výrobné číslo: 101692561812
• Vibračná doska LF 100i, výrobné číslo: BGF 109419
• Vibračné dusadlo LT 6005i, výrobné číslo: BGF 107411
• Jamkovač Stihl BT 360, výrobné číslo: 4308 967 3301L S

(ďalej ako „technické vybavenie“)
3. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi na dočasné 

užívanie technické vybavenie (ďalej ako „predmet výpožičky“), a to výlučne na účel, ktorému 
predmet výpožičky slúži.

4. O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky bude spísaný preberací protokol.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu výpožičky a že predmet výpožičky



je v stave spôsobilom na riadne užívanie na dohodnutý účel.
2. VypožičiavateF je oprávnený užívať predmet výpožičky len v súlade s dohodnutým účelom 

v zmysle bodu 2. článku I. tejto zmluvy; je povinný chrániť ho pred poškodením, stratou, 
zničením, odcudzením alebo iným zneužitím alebo znehodnotením.

3. VypožičiavateF sa zaväzuje:
a) oboznámiť s návodom na použitie(obsluhu) predmetu výpožičky a predmet výpožičky užívať v 

súlade s týmto návodom; v opačnom prípade VypožičiavateF zodpovedá za škodu tým 
spôsobenú požičiavateľovi;

b) umožniť inventarizáciu predmetu výpožičky;
c) užívať predmet výpožičky výlučne za podmienok dojednaných touto zmluvou;
d) dodržiavať a rešpektovať všetky interné predpisy a pokyny požičiavateľa vzťahujúce sa na 

predmet výpožičky;
e) umožniť požičiavateľovi výkon kontroly užívania a stavu predmetu výpožičky.

4. VypožičiavateF nesmie ponechávať predmet výpožičky bez dozoru, odložený na motorových 
vozidlách bez posádky, na voľných priestranstvách. V prípade, ak dôjde k odcudzeniu, strate 
alebo zničeniu predmetu výpožičky alebo jeho časti, je VypožičiavateF povinný bezodkladne o tejto 
skutočnosti písomne informovať požičiavateľa.

5. V prípade, ak dôjde k poškodeniu, k strate alebo k zničeniu predmetu výpožičky, je vypožičiavate!’ 
povinný nahradiť požičiavateľovi spôsobenú škodu.

6. VypožičiavateF nesmie bez písomného súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky prenechať na 
užívanie inej osobe.

7. VypožičiavateF je povinný požičiavateľa obratom informovať o potrebe opráv alebo údržby na 
predmete výpožičky a ich charaktere; v prípade porušenia tejto povinnosti VypožičiavateF 
zodpovedá požičiavateľovi za spôsobenú škodu.

8. VypožičiavateF berie na vedomie a súhlasí s tým, že opravu a údržbu predmetu výpožičky je 
oprávnený zabezpečiť výlučne požičiavateľ alebo ním poverená osoba, t.j. VypožičiavateF nie je 
oprávnený dať predmet výpožičky opraviť alebo upraviť a rovnako nie je VypožičiavateF oprávnený 
vykonávať na predmete výpožičky opravy alebo úpravy sám. V prípade porušenia tejto povinnosti 
VypožičiavateF zodpovedá požičiavateľovi za spôsobenú škodu.

9. Za účelom vykonania opravy alebo údržby je VypožičiavateF povinný odovzdať predmet výpožičky 
požičiavateľovi, a to na čas potrebný na vykonanie opravy alebo údržby.

Článok IV.
Doba výpožičky

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to počnúc dňom jej účinnosti.
2. Túto zmluvu možno zrušiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;

3. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie predmetu výpožičky, ak ho VypožičiavateF neužíva riadne 
alebo ak ho užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.

4. VypožičiavateF je povinný najneskôr ku dňu skončenia výpožičky protokolárne odovzdať 
požičiavateľovi predmet výpožičky v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebovanie.



5. Ak vypožičiavateľ odovzdá predmet výpožičky v poškodenom stave, je povinný spôsobené škody 
v dojednanom termíne odstrániť na vlastné náklady. Ak si túto povinnosť nesplní budú spôsobené 
škody odstránené požičiavateľom na náklady vypožičiavateľa.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

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. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa.

3. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej 
strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia 
druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti 
adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku 
nevyzdvihol v odbernej lehote).

4. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR.

5. 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.

6. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými 
stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak.

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží 
požičiavateľ a jeden rovnopis vypožičiavateľ.

8. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy v 
plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom, dňa 2017 V Žiari nad Hronom, dňa .í...?..;... 2017

Vypožičiavateľ:

primátor
Mesto Žiar nad Hronom ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, mspol. s r. o.

š
KOMON
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37729


