Zmluva o výpožičke
uzavretá v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
V Turčeku, dňa 04.06.2019
medzi zmluvnými stranami:
1. Požičiavateľ
Titul, meno, priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom :
Bankové spojenie:
IBAN:

Ján Teltsch

(ďalej len „požičiavateľ“)
a
2. Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpenie:

Obec Turček
Turček 123, 038 48 Turček
00 317 012
2020597953
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Ján Teltsch, starosta obce

(ďalej len „vypožičiavateľ“)
I.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania osobné motorové vozidlo:
značka:
typ / variant / verzia:
číslo podvozku /VIN/:
farba vozidla:
dátum prvej evidencie:
evidenčné číslo vozidla:
číslo technického preukazu:

Nissan Murano
Z50 3.5/-/JN1TANZ50U0003703
čierna
6.5.2005
TR391AO
PB717415

(ďalej len „predmet výpožičky“).
2. Účelom výpožičky je užívanie predmetu výpožičky na plnenie úloh obce, a to najmä z dôvodu
zabezpečenia mobility štatutárneho orgánu vypožičiavateľa.
3. Pohonné hmoty, ako aj ďalšie náklady spojené s prevádzkou a údržbou predmetu výpožičky bude hradiť
počas užívania predmetu výpožičky vypožičiavateľ maximálne do súhrnnej výšky 2.640,- € ročne, a to
na základe predložených účtovných dokladov (pokladničné doklady, faktúry a pod.).
4. Vypožičiavateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí tretím osobám po dobu trvania
výpožičky, ako aj za škodu, ktorú spôsobí na predmete výpožičky, ktorá nebude krytá poistným
plnením.
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II.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do konca funkčného obdobia starostu Obce Turček požičiavateľa.
2. Táto zmluva zaniká aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, ako aj zánikom predmetu
výpožičky.

III.
Ostatné zmluvné dojednania
1. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol riadne oboznámený s technickým stavom predmetu výpožičky, ako aj
so zásadami riadnej a bezpečnej obsluhy a údržby.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky používať primerane jeho určeniu a starať sa o neho so
všetkou odbornou starostlivosťou. V prípade akéhokoľvek poškodenia je vypožičiavateľ povinný túto
skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu požičiavateľovi.
3. V prípade skončenia tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný odovzdať požičiavateľovi predmet
výpožičky v stave, v akom ho od požičiavateľa prevzal pri zohľadnení bežného opotrebenia.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
2. Užívanie predmetu tejto zmluvy vypožičiavateľom bolo schválené uznesením č. 56/2019 prijatým na 7.
zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa 03.06.2019.
3. Táto zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce Turček, v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a § 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.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis je určený pre požičiavateľa
a jeden rovnopis pre vypožičiavateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy boli dojednané slobodne, vážne, zrozumiteľne
a určite, s obsahom zmluvy v plnom rozsahu súhlasia, meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len so
súhlasom oboch zmluvných strán písomným dodatkom k nej.

požičiavateľ

vypožičiavateľ
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