
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
evo č. 7/115/2012

uzatvorená podľa §659 až 662 Občianskeho zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

1.
Mesto Sereď
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:

Námestie republiky 1176/10,92601 Sereď
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta
306 169
SK 2021000916
Slovenská sporiteľňa
č.ú.0203505156/0900
(ďalej len "požičiavatel''')

2.
Obchodná akadémia Sereď
Sídlo: Mládežnícka 158,92601 Sereď
Zastúpený: Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka OA
IČO: 400238
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

č.ú.5025322404/0900
(ďalej len "vypožičiavatel''')

Požičiavateľ a Vypožičiavateľ ďalej spolu len "Zmluvné strany"

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je hnuteľný majetok nadobudnutý z rozpočtu mesta, ktorý
požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného užívania. Podrobná
špecifikácia hnuteľného majetku je v prílohe číslo 1 tejto zmluvy.

2. Predmetný majetok - dva kusy mobilných basketbalových košov, ktoré požičiavateľ
prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného užívania, je povinný vypožičiavateľ
užívať výlučne na športové účely.

3. Účtovná hodnota majetku Je 2 323,58 € / slovom: dvetisíc tristodvadsaťtri eur
a päťdesiatosem centov /



Článok III.
Doba výpožičky

1. Majetok špecifikovaný v prílohe číslo 1 tejto zmluvy, sa požičiava vypožičiavateľovi
na dobu určitú a to na obdobie jedného roku od 01.12.2012 do 01.12.2013.

Článok IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Odovzdanie a prevzatie majetku požičiavateľ a vypožičiavateľ potvrdzujú podpisom
písomného protokolu o skutočnom fyzickom odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Požičiavateľ a vypožičiavateľ spoločne konštatujú, že predmet výpožičky špecifikovaný
v prílohe číslo 1 tejto zmluvy, je v stave spôsobilom na riadne užívanie, v súlade s § 660
Zákona č.40/1964 Občianskeho zákonníka.

Článok V.
Práva a povinnosti požičiavatel'a a vypožičiavatel'a

1. Požičiavateľ je:

a) povinný odovzdať majetok v stave spôsobilom na riadne užívanie,

b) oprávnený požadovať vrátenie majetku ak pominul dôvod jeho dočasného užívania na
účely pre ktoré bol majetok vypožičaný (poskytnutý)

c) oprávnený požadovať vrátenie majetku, ak sa vypožičaný majetok užíva v rozpore
s účelom tejto zmluvy, čo je špecifikované v článku II. bode 2 tejto zmluvy, aj vtedy
ak dohodnutá doba výpožičky ešte neuplynula,

d) oprávnený zabezpečiť príslušným pracovníkom riadnu kontrolu majetku v období
inventarizácie majetku mesta,

e) je oprávnený počas doby výpožičky skontrolovať vypožičiavateľa podľa vlastného
uváženia, ako je zabezpečený predmet zmluvy, ako sa stará o vypožičaný majetok
a v akom technickom stave sa nachádza, či jeho opotrebovanosť je primeraná dobe
užívania.

2. Vypožičiavateľ je:

a) povinný užívať predmetný majetok riadne a len v súlade s účelom a podmienkami
tejto zmluvy, starať sa o vypožičaný majetok

b) povinný chrániť predmetný majetok pred jeho poškodením, stratou alebo zničením.
V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia, je povinný uhradiť finančné náklady



spojené s uvedením majetku do pôvodného stavu tak, aby sa zabezpečili pôvodné
parametre poškodeného majetku. O vzniknutej škode, strate, zničení je povinný bez
zbytočného odkladu písomne oboznámiť požičiavateľa I v dôvodných prípadoch
políciu l. V písomnom protokole musí byt' uvedený rozsah spôsobenej škody, kto za
škodu zodpovedá, podrobnosti ako ku škode došlo a návrh riešenia následkov
vzniknutej škody.

c) vypožičiavateľ bez súhlasu požičiavateľa nesmie prenechať majetok, ktorý je
predmetom tejto zmluvy, na užívanie tretej fyzickej osobe alebo právnickej osobe
s výnimkou subjektov, ktoré majú s vypožičiavateľom uzatvorenú platnú nájomnú
zmluvu o prenájme športovej haly OA.

d) povinný v prípade potreby bezodplatne poskytnúť hnuteľný majetok, ktorý Je
predmetom zmluvy požičiavateľovi

e) povinný odstrániť na svoje náklady poškodenie hnuteľného majetku nesprávnym
používaním, resp. nesprávnou technickou obsluhou, prípadne z dôvodu nedostatočnej
starostlivosti o vypožičaný hnuteľný majetok

Článok VI.
Sankcie a náhrada škody

1. Ak vypožičiavateľ nevráti majetok v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 % z nadobúdacej hodnoty majetku za každý deň omeškania.

2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje vypožičiavateľa povinnosti nahradiť prípadnú
vzniknutú škodu za oneskorené vrátenie majetku, taktiež ho nezbavuje povinnosti vrátiť
predmetný majetok.

Článok VII.
Platnosť a skončenie zmluvy

1. Zmluva zaniká uplynutím doby výpožičky.
2. Pred uplynutím doby výpožičky

a) dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu

Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.



Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike.

2. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného súhlasu,
slobodne a vážne, určite, zrozumiteľne, bez akéhokoľvek nátlaku.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu, z toho pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie.

5. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení , nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta
Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.

Prílohy: Protokol o skutočnom fyzickom odovzdaní a prevzatí majetku mesta Sereď
Predbežnú finančnú kontrolu .
vykonal~. dň~a-ť.?"U.o1l.
Finančná operácia •••_•••_ ••_.
v súlade s platnými ismi

V Seredi, dňa .J.{J.:.l!:.i!!.-!P.. ..
Predbežnú \~nčJlú kontrolu
vykonal !~ ....;;J.•• dňa i-E••fU"Jf L
Finančná operácia •••_••••-f.J--
v súlade s platnými predpismi

za požičiavateľa
Ing. Martin Tomčányi

primátor mesta

za vypožiči'rnrtiee-rs~~?
Ing. Iveta Belányiová

riaditeľka OA

Zmluva zverejnená dňa: ,JO·Xl Mih
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: tJ-l XII· /f../J12



Príloha e.t
Protokol

o skutočnom fyzickom odovzdaní a prevzatí majetku
mesta Sereď v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 7/115/2012

spísaný medzi:

odovzdávajúcim: Mesto Sereď
Nám. Republiky 1176/10
92601 Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi

primátor mesta

preberajúcim: Obchodná akadémia Sereď
Mládežnícka ul. 158
92601 Sereď
v zastúpení: Ing. Iveta Belányiová

riaditeľka OA Sereď

Predmet odovzdania a prevzatia :

Špecifikácia hnuteľného majetku: ks jednotková cena celková cena
Basketbalový kôš Schelde 2 ks 1 161,79 € 2323,58 €

Technická špecifikácia:

• Kovová konštrukcia s podvozkom a výsuvným ramenom 2ks
• Plexisklová doska s kovovým rámom a bandážou 2ks
• Odpružená obruč 2ks
• Ochranné kryty a bandáže podvozku 6ks
• Ochranné kryty a bandáže výsuvného ramena 4ks

Protokol je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
1 originál.

V Seredi dňa J tJ, X/. Jfl/2J

Odovzdávajúci: Preberajúci:

Ing. Martin Tomčá
primátor mest

I

..........~ ...

riaditeľka OA


