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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE  

uzatvorená podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Požičiavateľ:               Mesto Nemšová 

Zastúpené :                     JUDr. Miloš Mojto, primátor 

Sídlo:                                Janka Palu 2/3, Nemšová 

IČO:                                  00311812 

DIČ:                                  2021079797 

 

 

Vypožičiavateľ:   Materská škola 

Zastúpená :   Bc. Miroslavou Dubovskou, riaditeľkou 

Sídlo:    ul. Odbojárov 177/8A, Nemšová 

IČO:    42281806 

DIČ:    2023974029 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je  bezodplatná výpožička motorového vozidla zn. Škoda Octavia    

s evidenčným číslom TN 843FC, ktoré je  vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová. 

2. Požičiavateľ  prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného užívania motorové vozidlo za 

účelom prevozu stravy zo školskej jedálne MŠ na ul. Odbojárov do prevádzky školy MŠ na 

ulici Ľuborčianskej z dôvodu realizácie stavebných prác a rekonštrukcie kuchyne a na presun 

prevádzkového zamestnanca z prevádzky na ul. Ľuborčianskej do prevádzky na ul. 

Trenčianskej a späť. 

3. Vypožičiavateľ v rozsahu tejto zmluvy preberá predmet výpožičky do užívania a zaväzuje sa 

ho užívať v súlade s dohodnutým účelom výpožičky.  

 

Článok II 

Doba výpožičky a jej skončenie 

 

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2020 do ukončenia rekonštrukcie   

školskej jedálne v prevádzke MŠ na Ľuborčianskej ulici. 

2. Pred uplynutím doby podľa čl. II ods. 1 je možné výpožičku skončiť: 

 písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení  zmluvy o výpožičke, 

 písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 

rovnaká pre obidve zmluvné strany – 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
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kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane, 

 odstúpením od zmluvy požičiavateľom v prípade porušenia tejto zmluvy 

vypožičiavateľom. 

3. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky 

riadne alebo ho užíva v rozpore s dohodnutým účelom zmluvy ako aj v rozpore 

s dohodnutými ustanoveniami v tejto zmluve v čl. III. 

4. Vypožičiavateľ je povinný vypožičané motorové vozidlo vrátiť okamžite v prípade, ak ho už   

nepotrebuje pre svoju činnosť. 

5. Vypožičiavateľ je oprávnený požiadať požičiavateľa o predĺženie doby výpožičky a to na 

základe písomnej žiadosti. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so 

všetkými dokladmi a oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom vozidla.  

2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený užívať vypožičané motorové vozidlo na iný ako dohodnutý 

účel. 

3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet zmluvy do užívania tretej osobe. 

4. Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením 

a odcudzením. 

5. V prípade odcudzenia a straty je vypožičiavateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti príslušným 

orgánom na zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu a v prípade vzniku poistnej udalosti 

na predmete zmluvy je povinný oznámiť bezodkladne túto skutočnosť primátorovi mesta, 

príp. prednostovi mestského úradu . 

6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať vypožičané motorové vozidlo v stave spôsobilom  na 

riadne užívanie. 

7. Vypožičiavateľ je povinný po skončení výpožičky odovzdať vypožičané motorové vozidlo 

v stave zodpovedajúcom jeho obvyklému opotrebeniu, s prihliadnutím na riadne užívanie 

a údržbu.  

8. 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. 

 

Článok IV. 

Úhrada nákladov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla 

 

1. Požičiavateľ je povinný platiť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla. 

2. Vypožičiavateľ uhrádza náklady súvisiace s prevádzkou motorového vozidla (okrem STK, EK 

a servisu), najmä: pohonné hmoty, oleje a iné prevádzkové kvapaliny, údržbou a dezinfekciou 

vnútorných priestorov motorového vozidla. 
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Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi  podpismi. 

2. Zmluva je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

požičiavateľ  a  jedno vypožičiavateľ. 

3. Na vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle školy. 

5. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomne na základe súhlasných prejavov oboch 

zmluvných strán. 

 

V Nemšovej 31.08.2020 

 

 

 

Za požičiavateľa                                                                                    Za vypožičiavateľa  

 

 

 

 

 

......................................................                                                   ...................................... ........ 

         JUDr. Miloš Mojto      Bc. Miroslava Dubovská                                                                                                                                   

           primátor                            riaditeľ školy 

 

 

 


