
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. 

                                  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 

 

 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Požičiavateľ bezplatne  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky  v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.   

2. Predmetom výpožičky   je náradie uvedené v zozname, ktorý tvorí prílohu tejto 

Zmluvy. 

3. Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá  vypožičiavateľovi  po podpísaní tejto             

zmluvy do 3 dní. 

4. Požičiavateľ  prehlasuje, že:   

a) je výlučným vlastníkom vypožičanej veci, 

b) predmet výpožičky nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali 

vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, 

c) vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne. 

5. Vypožičiavateľ prehlasuje že: 

a) bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve 

dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť ju pred  poškodením, 

stratou alebo zničením, 

b) vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na  užívanie tretej osobe. 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží jeden exemplár. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

      V Spišskej Teplici, dňa 11.09.2017                             V Spišskej Teplici, dňa 11.09.2017 

 

 

 

 

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

            

         požičiavateľ      vypožičiavateľ  

 

 

 



Zoznam náradia: 

 

p.č. Názov/popis Sériové číslo Počet ks Poznámka 

1 Príklepová vŕtačka Bosch 

BGH 2600 

0611254803 1  

2 Aku vŕtačka Bosch 

 

65404834 1  

3 Rezačka dlažby 

 

8841052 1  

4 Hliníkové lešenie 

 

D-88239 1  

5 Rozbrusovačka malá 125mm 

Bosch 

 

GWS 14125CI 1  

6 Rozbrusovačka veľká 230mm 

Bosch 

 

PWS200-230JE 1  

7 Rebrík hliníkový 3-dielny 

 

 1  

8 Fúrik 

 

 2  

 

 

 

 


