Zmluva o výpožičke motorového vozidla
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nsl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len Zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1.1. Požičiavateľ:

Obec Spišská Teplica
Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
Zastúpená:
Ing. Radoslavom Šeligom starostom obce
IČO: 00326534
DIČ: 2020674964
IBAN: SK68 0900 0000 0051 1795 3713
BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.
(ďalej len „požičiavateľ“)

1.2. Vypožičiavateľ: STK Poprad – Spišská Teplica
059 34 Spišská Teplica
Zastúpený:
Ing. Ľuboš Pisarčík
Patrónska 805/25
059 34 Spišská Teplica
(ďalej len „vypožičiavateľ)
II.
Predmet zmluvy
2.1. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:
Druh vozidla: OSOBNÉ VOZIDLO
Továrenská značka, typ: OPEL VIVARO-B
Farba vozidla: BIELA
Identifikačné číslo motora /typ/: R9M D4
Výrobné číslo karosérie /VIN/: WOLJ7D601HV617631
Rok výroby: 30. 12. 2016
Číslo technického preukazu: NB 069934
Evidenčné číslo vozidla: PP078DR
Druh(typ) karosérie(nadstavby): AF VIACÚČELOVÁ
2.2. Motorové vozidlo je vybavené bežným príslušenstvom.
2.3. Požičiavateľ bezplatne vypožičiava vypožičiavateľovi motorové vozidlo špecifikované
v bode 2.1., ktoré bude využívať na účel, na ktorý obvykle slúži, a to je najmä preprava
osôb.
2.4. Požičiavateľ odovzdáva motorové vozidlo vypožičiavateľovi v mieste sídla
požičiavateľa v čase dohodnutom vopred. Vypožičiavateľ žiada o vypožičanie na každú
akciu osobitne na tlačive Žiadanka, kde uvedie účel cesty, meno vodiča a dátum
výpožičky.
2.5. Zmluvné strany spíšu na Žiadanke protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla,
ktorý obsahuje najmä údaje o stave motorového vozidla vrátane príslušenstva, stave km
na tachometri a ďalšie dôležité okolnosti súvisiace s motorovým vozidlom.
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III.
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie
3.1. Výpožička motorového vozidla sa dojednáva na dobu neurčitú.
3.2. Zmluvu o výpožičke je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou bez udania dôvodu, pričom sa zmluvné strany dohodli na
výpovednej lehote jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,
c) odstúpením od zmluvy požičiavateľom v prípade podstatného porušenia zmluvy zo
strany vypožičiavateľa,
d) zničením motorového vozidla.
IV.
Úhrada nákladov súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel
4.1. Požičiavateľ je povinný platiť v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla:
a) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.
4.2. Vypožičiavateľ platí v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla:
a) výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla, najmä pohonné hmoty, oleje a
iné prevádzkové kvapaliny (chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina a pod.),
b) výdavky na opravy a udržanie motorového vozidla, ktoré bolo nutné vykonať
v súvislosti s poškodením motorového vozidla vypožičiavateľom,
c) diaľničné a mýtne poplatky.
4.3 Výdavky na pohonné hmoty zúčtuje požičiavateľ vypožičiavateľovi na základe
štvrťročného zúčtovania podľa počtu ubehnutých kilometrov a spotreby v technickom
preukaze vozidla.
V.
Ďalšie povinnosti zmluvných strán
5.1. Požičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby motorové vozidlo bolo v čase odovzdania
vypožičiavateľovi spôsobilé na prevádzku a riadne uhrádzať náklady podľa čl. IV. tejto
zmluvy.
5.2. Vypožičiavateľ je povinný prevziať od požičiavateľa motorové vozidlo v dohodnutom
čase, do Žiadanky vypísať údaje o stave km na tachometri pri prevzatí a odovzdaní
motorového vozidla a doplniť údaje o prípadnom čerpaní pohonných hmôt, príp. iných
výdavkoch.
5.3. Požičiavateľ ako vlastník motorového vozidla má právo kedykoľvek a na nevyhnutnú
dobu si vyžiadať motorové vozidlo od vypožičiavateľa pre plnenie prevádzkových úloh.
5.4. Vypožičiavateľ je povinný počas užívania udržiavať motorové vozidlo na vlastné
náklady v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a vykonávať
všetky potrebné opravy v súlade s čl. IV., bod 4.2. tejto zmluvy, pričom je povinný o
nich informovať požičiavateľa bez zbytočného odkladu.
5.5. Vypožičiavateľ je povinný starať sa o motorové vozidlo so starostlivosťou riadneho
hospodára, t.j. najmä tak, aby na ňom nevznikla škoda a ak škoda vznikne jeho
zavinením, resp. zavinením osôb, ktorý zveril motorové vozidlo v súlade s touto
zmluvou, uhradiť škodu požičiavateľovi.
5.6. Vypožičiavateľ je povinný motorové vozidlo zveriť len takému zamestnancovi/vodičovi
vypožičiavateľa, ktorý má zodpovedajúce oprávnenie na vedenie motorového vozidla.
5.7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať (zveriť) motorové vozidlo na užívanie tretej
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strane.
5.8. Vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonávať na motorovom vozidle žiadne úpravy a
zhodnotenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.
5.9. Vypožičiavateľ je povinný po každej akcii odovzdať motorové vozidlo požičiavateľovi v
stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a s kompletnými
dokladmi, ktoré od požičiavateľa prevzal.
5.10. Požičiavateľ je povinný zabezpečiť všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi
stanovené odborné prehliadky motorového vozidla najmä technickú a emisnú kontrolu
na vlastné náklady.
5.11. Požičiavateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorý by rušil vypožičiavateľa
pri užívaní motorového vozidla.
5.12. Zmluvné strany sú povinné si navzájom oznámiť bez zbytočného odkladu akéhokoľvek
zmeny týkajúce sa najmä ich obchodného mena (názvu), právnej formy, sídla a predmetu
činnosti.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

VI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná deň po jej
zverejnení.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou,
formou dodatku k zmluve, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch právne rovnocenných exemplároch, z ktorých
požičiavateľ obdrží 1 vyhotovenie a vypožiačiavateľ 1 vyhotovenie.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto zmluvy, že je uzatvorená
určite, vážne a zrozumiteľne, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok.

Príloha č. 1 – Žiadanka s protokolom o odovzdaní a prevzatí vozidla motorového vozidla.
V Spišskej Teplici, dňa 24. 03. 2022

…..........................................
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

…...........................................
Ing. Ľuboš Pisarčík
vypožičiavateľ
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