
Zmluva o výpožičke, 
 

hnuteľného majetku obce 

ktorú v zmysle § 43 a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej strany  
 

 

 

1. Obec: Richnava 

    Sídlo:  Richnava 261 

    IČO:   00329525 

    DIČ:   2021331510 

    Bankové spojenie: SK2456000000003452073001 

    Zastúpená: starostom obce Ivanom Dunkom                  

 

ďalej len   požičiavateľ, 

 

a z druhej strany 

 

2. Názov:           Materská škola Richnava 260  

    

 

 

      

ďalej len   vypožičiavateľ, 

 

 

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok : 

 

 

I. 

Predmet a účel výpožičky 
 

1. Predmetom výpožičky je  hnuteľný majetok  vo výlučnom vlastníctve požičiavateľa , a to:  

osobný počítač zn.: DELL LATITUDE E6530 ,výrobné číslo 180623088. 

2. Na základe tejto zmluvy požičiavateľ  vypožičiavateľovi prenecháva predmet výpožičky podľa 

bodu 1. tohto článku zmluvy na bezplatné užívanie. 

II. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky 
 

1. Zmluvné strany si predmet výpožičky pred podpisom zmluvy dňa 13.12.2019 spoločne preskúšali  

a konštatujú to, že predmet výpožičky je v stave spôsobilom na riadne užívanie v súlade 

s dojednaným účelom výpožičky. 

2. Vypožičiavateľ  prevzal  predmet výpožičky pri podpise tejto zmluvy, čo potvrdzuje svojim 

podpisom.  



3. Účastníci prehlasujú, že vypožičiavateľ bol oboznámený so všetkými pravidlami, ktoré je potrebné 

dodržiavať na riadnu a bezpečnú prevádzku predmetu výpožičky, a bol poučený o spôsobe užívania 

predmetu výpožičky.  

 

III. 

Práva a povinnosti požičiavateľa  
 

1. Požičiavateľ je povinný udržiavať predmet výpožičky v stave  spôsobilom na riadne užívanie 

a zabezpečiť v prípade potreby reklamáciu a opravu predmetu výpožičky. 

2. Požičiavateľ je oprávnený počas trvania zmluvy vykonať kontrolu  stavu predmetu výpožičky a 

odobrať predmet výpožičky za účelom reklamácie alebo opravy prostredníctvom starostu obce 

alebo prostredníctvom  osoby na to písomne poverenej starostom obce. 

 

IV. 

Práva a povinnosti vypožičiavateľa  

 
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať  riadne a v súlade  so všetkými pravidlami, 

ktoré je potrebné dodržiavať na riadnu a bezpečnú prevádzku predmetu výpožičky, v súlade s 

návodom a s účelom , ktorý je dojednaný v zmluve. 

2. Vypožičiavateľ nesmie  prenechať  predmet výpožičky  do užívania inému. 

3. Vypožičiavateľ nesmie inštalovať programy. 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky  chrániť pred poškodením, odcudzením alebo 

zničením. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať požičiavateľa o nutnosti  vykonania opráv 

predmetu výpožičky. 

6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať požičiavateľa o poškodení, zničení odcudzení  

alebo o strate predmetu výpožičky alebo inej poistnej udalosti na predmete výpožičky. 

7. Vypožičiavateľ zodpovedá v plnom rozsahu za  škodu  na predmete výpožičky v čase od jej 

prevzatia do jej vrátenia o to bez ohľadu na  to, kto škodu spôsobil. 

8. Po ukončení doby výpožičky je vypožičiavateľ povinný  vrátiť predmet výpožičky v stave a akom 

ho prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie.  

9. Počas doby výpožičky je vypožičiavateľ povinný   umožniť požičiavateľovi vykonať kontrolu stavu 

predmetu výpožičky a tiež umožniť prevzatie predmetu výpožičky starostom obce alebo osobou 

písomne poverenou starostom obce za  účelom zabezpečenia  reklamácie, opravy a uplatnenia 

poistnej  udalosti, ktoré je povinný zabezpečiť požičiavateľ. 

 

V. 

Doba trvania a zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára odo dňa platnosti zmluvy  na dobu určitú – do 30.06.2020. 

2. Táto zmluva zaniká : 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá 

b) písomnou dohodou zmluvných strán 

c) jednostranným písomným odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade 

podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje 



skutočnosť, že  vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, 

ktorému slúži, ak požičiavateľ. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane.  

d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu výpovede. 

Výpovedná lehota je jeden  mesiac/e a začína plynúť  odo dňa doručenia výpovede  druhej 

zmluvnej strane. Požičiavateľ má v tomto prípade povinnosť vrátiť predmet  zmluvy 

vypožičiavateľovi najneskôr v deň uplynutia výpovednej lehoty. 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce www.richnava.sk. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch ) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

vypožičiavateľ obdrží  po 2 ( dve ) vyhotovenia a požičiavateľ  1 (jedno ) vyhotovenia 

3. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe písomného, očíslovaného 

a zmluvnými stranami podpísaného dodatku na základe  vzájomnej dohody, alebo pokiaľ by to 

vyplynulo zo zmien a doplnkov právnych noriem. Dodatok a prílohy  dohodnuté a riadne podpísané 

k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  

4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

5. Osobné údaje, ktoré obsahuje táto zmluva sú získané priamo od vypožičiavateľa ako dotknutej 

osoby a to na základe § 13 ods.1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov , t. j. z dôvodu , že spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné  na plnenie tejto zmluvy. Požičiavateľ ako prevádzkovateľ plní svoje informačné 

povinnosti podľa § 19 ods.1a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. .   

6. Účastníci svojim podpisom potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto zmluvy boli podrobne 

prerokované, ich význam a obsah je pre nich jasný a zrozumiteľný. Ďalej prehlasujú,  že si zmluvu 

pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne  

podpísali. 

7. Požičiavateľ je povinný zverejniť túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia na webovom sídle obce 

Richnava.  

8. Vypožičiavateľ môže požiadať požičiavateľa o písomné potvrdenie o splnení povinnosti zverejniť 

túto zmluvu. Na základe požiadania vypožičiavateľa je požičiavateľ povinný vydať pre 

požičiavateľa do 3 dní od doručenia tejto žiadosti písomné potvrdenie o splnení povinnosti 

zverejniť túto zmluvu. 

9. V prípade, že požičiavateľ nezverejní túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia môže vypožičiavateľ 

podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

10. V prípade, že zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, platí že 

k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

11. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.   

 

 

 

 

 



V Richnave, dňa 13.12.2019 

 

 

 

Požičiavateľ:                                                                                         Vypožičiavateľ: 

 

 

 

___________________                                                                         ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


