
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku č. 28032017 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany: 

Požičiavateľ:   Obec Spišský Štvrtok 

Sídlo:    Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok 

V zastúpení:   Ing. Ján Greš, starosta obce 

IČO:    00329631 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

a 

Vypožičiavateľ:   Obecný športový klub 

Sídlo:    Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok 

V zastúpení:   Valter Steiner, predseda klubu 

IČO:    17082510  

DIČ:    2020727269 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

(spolu ako „zmluvné strany“) 

I. 

Predmet a účel výpožičky 

1. Požičiavateľ je vlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste  vlastníctva 1, v obci Spišský 

Štvrtok, KÚ Spišský Štvrtok a to: 

 pozemok C KN 507/1 na ktorom je postavené ihrisko 

 stavba na parcele C KN 507/2, súpisné číslo 430 – šatňa 

Požičiavateľ je vlastníkom stavieb nezapísaných na liste vlastníctva a to oplotenia pozemku 

C KN 507/1. 

Požičiavateľ je vlastníkom hnuteľného majetku: 

 PC Dell s príslušenstvom (monitor, klávesnica, myš) 

 Tlačiareň HP LJ 1020 

 Ozvučovacia technika RH SOUND SE218OB-CDR/MP3 

2. Požičiavateľ touto zmluvou prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky na bezplatné užívanie 

majetok uvedený v bode 1 tohto článku (ďalej len „predmet výpožičky“). 

3. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky na zabezpečenie výkonu 

športovej činnosti organizačných zložiek pôsobiacich na území obce (napr. OŠK, DHZ a pod.) 

ako aj základnej školy na výkon výchovno- vzdelávacích aktivít. 

 

 



II. 

Doba výpožičky 

Výpožička sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 3 rokov od 01.04.2017 do 31.03.2020. 

III. 

Služby spojené s výpožičkou 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby spojené s užívaním predmetu výpožičky: 

 vodné a stočné uhradí vypožičiavateľ, 

 elektrickú energiu, zemný plyn, odborné prehliadky uhradí požičiavateľ. 

2. Upratovanie predmetu výpožičky si zabezpečuje vypožičiavateľ sám. 

IV. 

Technický stav predmetu výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi požičanú vec v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie. 

2. Údržbu, opravy a úpravy účelovej povahy a drobné opravy predmetu výpožičky zabezpečuje 

vypožičiavateľ na vlastné náklady. 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Vypožičiavateľ nemá právo:  

 predať alebo inak scudziť predmet výpožičky, zriadiť vecné bremeno alebo záložné 

právo,  

 prenechať predmet výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu 

požičiavateľa, 

 robiť akékoľvek stavebné úpravy na predmete výpožičky bez súhlasu požičiavateľa, 

 na prednostné právo na kúpu predmetu o výpožičke. 

2. Vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na predmete výpožičky 

len v prípade, ak požičiavateľ dá predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa 

zaviazal uhradiť tieto náklady; požičiavateľ je povinný tieto náklady uhradiť. 

3. Vypožičiavateľ je povinný:  

 bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv, inak zodpovedá za 

škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla,  

 riadne sa starať o predmet výpožičky a užívať ho len na účel dohodnutý v tejto zmluve, 

 umožniť požičiavateľovi vstup do užívaných priestorov,  

 na vlastné náklady dať poistiť zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo 

činnosťou vo vypožičaných priestoroch,  

 dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy, 

 evidovať a kontrolovať spotrebu vody, elektrickej energie a zemného plynu,  

 uhradiť všetky škody na majetku požičiavateľa, ktoré vzniknú v dôsledku prevádzky 

alebo činnosti vypožičiavateľa a tretích osôb,  

 v prípade skončenia výpožičky vrátiť požičiavateľovi predmet výpožičky v stave, v akom 

ich prevzal do užívania s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 



 určiť osoby zodpovedné za vypožičaný majetok; uvedené písomne oznámiť 

požičiavateľovi. 

4. Požičiavateľ má právo:  

 na príležitostné využívanie predmetu výpožičky na zabezpečenie vlastných aktivít, 

 na kontrolu využívania predmetu výpožičky v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

VI. 

Ukončenie výpožičky a výpovedná lehota 

1. Výpožička podľa tejto zmluvy zanikne: 

 uplynutím doby výpožičky,  

 dohodou oboch zmluvných strán, 

 výpoveďou, pričom zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, 

2. Zmluva môže byť zo strany požičiavateľa ukončená ihneď v prípade, že vypožičiavateľ porušuje 

ustanovenia tejto zmluvy. 

3. V prípade skončenia výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v 

akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. O prevzatí sa vyhotoví písomný 

zápis, ktorý podpíšu obidve strany. 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len 

písomne po vzájomnej dohode. 

2. V ostatných vzťahoch v tejto zmluve neuvedených sa vzájomné vzťahy riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej 

obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, 

zrozumiteľne, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy. 

5. Podpisom tejto zmluvy zmluvné strany tiež potvrdzujú odovzdanie a prevzatie predmetu 

výpožičky. 

6. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a účinnosť nadobúda deň po zverejnení na 

webovom sídle požičiavateľa. 

 

V Spišskom Štvrtku, dňa 28.03.2017 

 

 

 SIGNED       SIGNED  
.............................................................    ............................................................. 

požičiavateľ        vypožičiavateľ 

 


