ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 3/2013
hnuteľného majetku združenia SOU uzavretá v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.

Čl.I
Zm luvné strany
P ožičiavateľ:

Názov :
Obec Ratkovce
Sídlo :
Obecný úrad Ratkovce. č. 97, 920 42
Štatutárny zástupca : Ing. Martin Červenka
IČ O :

00682250

V ypožičiavateľ:

Názov :
Mesto Hlohovec - Spoločný obecný úrad
Sídlo :
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca : Peter Dvoran
IČO:

00312509

ČI. II
Predm et zm luvy
Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na
bezodplatné dlhodobé užívanie hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej hodnote 973,79
Eur.

Inv. č.

Názov

Obst. cena

DHMklI. - 53
DHMk II. - 40
DHMk I.- 101

Monitor 17“ Acer LCD
PC AC OFIS
DVD napaľovačka

209,12 Eur
724,84 Eur
39,83 Eur

Požičiavateľ eviduje uvedený majetok ako dočasne prebytočný.

Č I. I I I

Účel zmluvy
Hnuteľný majetok sa požičiava na nepodnikateľský účel a bude slúžiť na výkon
činnosti obecného úradu v Tepličkách.
Č I. IV

Doba výpožičky a spôsob jeho ukončenia
1.
2.

Požičiavateľ požičia hnuteľný majetok do výpožičky na dobu neurčitú od 18. 2. 2013.
Každá zo zmluvných strán môže výpožičku vypovedať bez udania dôvodov. Pre tento
prípad sa dojednáva výpovedná doba, ktorá je trojmesačná a začína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Č I. V

Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.
4.

Požičiavateľ požičiava hnuteľný majetok v stave spôsobilom na riadne užívanie.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje vypožičaný majetok užívať len v rozsahu určenom zmluvou
o výpožičke.
Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok združenia SOU do výpožičky inej
osobe.
V prípade skončenia výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť hnuteľný majetok v
takom stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
Č I. V I

Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V prípade vzniku škody sa zmluvné strany riadia § 420 a nasl. OZ.
Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia platnými všeobecne záväznými
predpismi.
Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy o výpožičke svojim
podpisom.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Mesto
Hlohovec, jedno združenie SOU a dve požičiavateľ.
Akékoľvek zmeny, prípadne doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané iba po dohode
obidvoch strán písomnou formou číslovanými dodatkami.
Zmluva nadobudne platnosť po udelení súhlasu štatutára združenia.
..____ „

v Hlohovci, dňa 18. 2. 2013
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Ing. Martin Červenka
starosta obce Ratkovce
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Peter Dvorak
primátor mesta Hlohovec

