
ZMLUVA 

o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi : 

I. 

Zmluvné strany 

Mesto Spišské Vlachy 

so sídlom: Ul. SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy 

zastúpené p. Ľubomírom Fifikom, primátorom 

IČO: 00329657 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV 

Číslo účtu: 3440021001/5600  

(ďalej len požičiavateľ) 

a 

Obec Margecany – Školský úrad 

so sídlom: Obchodná č. 7, 055 01 Margecany 

zastúpená Ing. Igorom Petrikom, starostom 

IČO: 00329347  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV 

Číslo účtu: 3457448001/5600 

(ďalej len vypožičiavateľ) 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa bezplatne užívať Notebook DELL inspiron 17R-5720 13-
2370M  (ďalej aj len „predmet výpožičky“) na dobu, počas ktorej bude Mgr. Adriana Múdra odbornou 
zamestnankyňou Spoločného školského úradu v Margecanoch a počas ktorej bude mesto Spišské Vlachy 
pričlenené k Spoločnému školskému úradu  v Margecanoch na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Spišských Vlachoch č. 299/VI//2013 zo dňa 17. 09. 2013. 

III. 

Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 12. 2013. 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi  predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 
užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma, čo zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tejto 
zmluve.  



Vypožičiavateľ je povinný: 

• užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý,  
• chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením,  
• v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť predmetné 

bezodkladne požičiavateľovi,  
• v prípade odcudzenia a straty predmetu zmluvy predmetné bezodkladne oznámiť príslušným 

orgánom na zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu,  
• vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku zmluvného 

vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,  
• neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, s výnimkou Mgr. Adriany Múdrej........... 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená. 

Pred uplynutím tejto dohodnutej doby trvania zmluvy je možné zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán. 

Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ, resp. odborná 
zamestnankyňa školského úradu. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne 
plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis, 
jeden rovnopis dostane zamestnankyňa školského úradu. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, 
vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju 
zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali. 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa 29. 11. 2013 

 

 

….................signed................................     …...........signed........................ 

         Ľubomír Fifik, primátor           Ing. Igor Petrik, starosta 

                   požičiavateľ         vypožičiavateľ 

 


