Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len Zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ:

Obec Spišská Teplica
v zastúpení: Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce
so sídlom: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica
IČO: 00326534
DIČ: 2020674964

2. Vypožičiavateľ: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., registrovaný sociálny podnik
v zastúpení: Ing. Radoslav Šeliga, konateľ
so sídlom: Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica
IČO: 50552597
DIČ: 2120383023
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka 33674/P

Zodpovedná osoba: Roman Lučko
II.
Úvodné ustanovenia
1. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom neupotrebiteľného majetku, riadu a zariadenia,
nachádzajúceho sa v kuchynke Kultúrneho domu (KD), ďalej len „vypožičiavaná vec“
alebo „vec“, ktorý má záujem vypožičať vypožičiavateľovi za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a v súlade s dokumentom „Cenník úhrad za krátkodobý prenájom priestorov
KD v Spišskej Teplici“ Zoznam riadu a zariadenia tvorí prílohu tejto Zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je registrovaný sociálny podnik, ktorý má záujem si vypožičať vec
uvedenú v čl. II. bode 1 tejto zmluvy od požičiavateľa.
3. Vec ostáva majetkom obce.
III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vec uvedenú v čl. II bode 1
tejto zmluvy vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného užívania a záväzok
vypožičiavateľa prevziať vec uvedenú v čl. II bode 1 tejto zmluvy od požičiavateľa a po
ukončení vypožičania ju vrátiť požičiavateľovi, a to všetko za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve.
2. Požičiavateľ vypožičiava vypožičiavateľovi predmet zmluvy na zabezpečenie
spoločenských podujatí, rodinných osláv, konferencií, pracovných stretnutí
usporadúvaných v zasadačke a sále KD.
IV.
Odovzdanie vypožičiavanej veci
1. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi vypožičiavanú vec
bezprostredne po uzatvorení tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu potvrdzujú odovzdanie a prevzatie
vypožičiavanej veci.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vec vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne
a dohodnuté užívanie.
Vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať vypožičanú vec riadne a v súlade s touto zmluvou a jej
účelom tak, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo zničeniu vypožičanej veci.
Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením tejto
povinnosti.
V prípade vzniku škody vypožičiavateľ mesačne predloží požičiavateľovi zoznam
poškodených položiek.
Vypožičiavateľ berie na vedomie, že je povinný vykonávať na vlastné náklady bežnú
údržbu a drobné opravy na vypožičanej veci.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri prenájme priestorov KD za účelom konania
spoločenských podujatí, rodinných osláv, konferencií, pracovných stretnutí, poskytne vec
tretej osobe – nájomcovi priestorov bezodplatne na užívanie v množstve a kvalite podľa
vzájomnej dohody. V prípade odovzdania veci do užívania písomne preberacím
protokolom zodpovedá za vzniknutú škodu na veci a uhradí ju požičiavateľovi nájomca.
Vypožičiavateľ je povinný vrátiť vypožičanú vec požičiavateľovi po uplynutí doby
výpožičky v stave, v akom vypožičanú vec prijal, a to s prihliadnutím na jej bežné
opotrebenie.
Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2025.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana
obdrží jeden exemplár.
2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať písomne v dohodnutej výpovednej lehote.
Dohodnutá výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Spišskej Teplici, dňa 6.5.2022

.......................................
požičiavateľ
Ing. Radoslav Šeliga,
starosta obce Spišská Teplica

V Spišskej Teplici, dňa 6.5.2022

.......................................
vypožičiavateľ
Ing. Radoslav Šeliga,
konateľ Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

