Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Požičiavateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Trnava, Hlavná 17
zastúpená Ing. Martinom Turčanom, riaditeľom
Bankové spojenie:
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
a
Vypožičiavateľ:
Lepšia Trnava občianske združenie
Trnava, Vajanského 6
IČO: 42292719
Zastúpenie: Juraj Svrček

IČ DPH: SK2021190963

IČ DPH: neplatca

Uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku
I.
Predmet a účel zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je výpožička hnuteľných vecí:
a) 1 kus žací stroj Kubota G23 s príslušenstvom TTZ208 inventárne číslo 22/65
b) 1 kus žací stroj Kubota G23 s príslušenstvom TTZ209 inventárne číslo 22/65
2) Požičiavateľ ako výlučný vlastník hnuteľného majetku prenecháva vypožičiavateľovi
bezplatne majetok uvedený v bode 1/ čl. I. tejto zmluvy.
3) Vypožičiavateľ bude využívať predmet výpožičky na kosenie verejných priestranstiev
mesta Trnava, ktoré nezabezpečuje vypožičiavateľ.
II.
Prevzatie majetku
1) Požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na
riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.
2) Obidve zmluvné strany konštatujú, že predmet nájmu je funkčný, nemá vady, ktoré by
bránili jeho užívaniu a je v dobrom stave.
3) Vypožičiavateľ vyhlasuje, že predmet nájmu nie je zaťažený záložným právom
a neviaznu na ňom žiadne ťarchy a bremená, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.
III.
Doba výpožičky
Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi predmet výpožičky na dohodnuté obdobie, t.j. od
1.4.2017 do 3.4.2017.
IV.
Podmienky výpožičky
1) Vypožičiavateľ je oprávnený využívať predmet výpožičky na účel kosenia verejných
priestranstiev mesta Trnava, a to výhradne tých, ktorých kosenie nezabezpečuje
požičiavateľ.
2) Vypožičiavateľ určí okruh osôb, ktoré budú predmet výpožičky využívať. Všetky osoby,
ktoré budú predmet výpožičky využívať budú poučené o spôsobe jeho využívania
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a manipulácie s predmetom výpožičky. Každá osoba, ktorá zabezpečuje obsluhu
predmetu výpožičky musí vlastniť vodičské oprávnenie typu B.
Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať podmienky obsluhy, ktoré sú uvedené v Návode na
obsluhu.
Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezodplatne.
Vypožičiavateľ je povinný odovzdať predmet výpožičky v stave v akom ho prebral, bez
poškodenia. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za všetky škody vzniknuté na
predmete výpožičky počas jej trvania a je povinný uhradiť vypožičiavateľovi škody
vzniknuté počas doby užívania.
Prevzatie predmetu výpožičky bude zaznamenané do prevádzkovej knihy, v ktorej bude
poznačený dátum, čas a stav predmetu výpožičky.
Odovzdanie predmetu výpožičky sa riadi rovnakými pravidlami ako jeho prevzatie.
Predmet výpožičky bude prevzatý po nadobudnutí účinnosti zmluvy o výpožičke.
Pohonné hmoty si vypožičiavateľ zabezpečí na vlastné náklady.

V.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda účinnosť druhým dňom po jej zverejnení na webovom sídle
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.
2) Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých požičiavateľ obdrží jedno vyhotovenie
a vypožičiavateľ jedno vyhotovenie.
3) Dátum zverejnenia zmluvy 31.3.2017
V Trnave, 31.3.2017

...........................................
požičiavateľ

.............................................
vypožičiavateľ
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