Zmluva o výpožičke
uzavretá podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:
Požičiavateľ:
Mesto Skalica
Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica
zastúpené: Ing. Anna Mierna – primátorka mesta
IČO: 00309982
Číslo účtu: 2601173002/5600
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s
IBAN: SK56 5600 0000 0026 0117 3002
a
Vypožičiavateľ:
Dobrovoľný hasičský zbor Skalica – občianske združenie
sídlo: Strážnická 2, 90901 Skalica
zastúpený: Jozefom Dermíškom – predsedom DHZ
IČO:00177474/1101
Číslo účtu: 0037233764/0900
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK42 0900 0000 0000 3723 3764
I.
Predmet zmluvy
Predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy je hasičské vozidlo Fiat Ducato, Avia 31
II.
Účel výpožičky
Účelom výpožičky je odvoz osôb na hasičskú súťaž Petrova Ves.
III.
Doba výpožičky
Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, a to: deň 06.07.2019 od 14:00
do 19:00 hod.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1/ Požičiavateľ odovzdá predmet zmluvy vypožičiavateľovi na základe Protokolu
o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky.
2/ Vypožičiavateľ je oprávnený predmet zmluvy uvedený v článku I. ods. 1 tejto zmluvy
užívať primerane jeho povahe a určeniu.
3/ Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet zmluvy riadne, v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy a účelom, ktorému obvykle slúži. Je povinný chrániť predmet zmluvy pred
poškodením, stratou alebo zničením.
4/ Vypožičiavateľ sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete zmluvy nevznikla škoda.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje ohlásiť požičiavateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté
poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu zmluvy. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že jeho
povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka
o zodpovednosti za škodu.
5/ Vypožičiavateľ nie je oprávnený predmet zmluvy prenechať do užívania tretím osobám,
v opačnom prípade je požičiavateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
6/ V prípade poškodenia, straty alebo zničenia predmetu zmluvy je vypožičiavateľ povinný
nahradiť požičiavateľovi všetku škodu, ktorá mu v súvislosti s tým vznikla do 30 dní odo dňa
výzvy požičiavateľa.
V.
Ostatné ujednania
1/ V prípade vzniku povinnosti vrátiť predmet zmluvy je vypožičiavateľ povinný vrátiť
predmet zmluvy požičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal. V prípade zistenia škody na
predmete zmluvy nad rámec obvyklého opotrebenia, sa vypožičiavateľ zaväzuje túto nahradiť
najneskôr do 1 mesiaca od výzvy požičiavateľa.
2/ Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v mieste určenom požičiavateľom
a odovzdať predmet zmluvy na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
VI.
Záverečné ustanovenia
1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Skalica podľa § 47a
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2/ Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť schválené obidvoma zmluvnými stranami
a musia mať písomnú formu.
3/ Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v zmluve sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
4/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po
dve vyhotovenia, pričom všetky majú platnosť originálu.
5/ Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou
ju podpísali.
V Skalici, ........................................

Vypožičiavateľ
primátorka mesta Ing. Anna Mierna

Požičiavateľ
predseda DHZ Jozef Dermíšek

