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l.

Zmluvné strany
1.

Požičiavate}':

Mesto Prešov
zastúpené Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta
Hlavná 73, Prešov
IČO: 327 646
DIČ:2021225679
(ďalej len "požičiavate}"')

Vypožičiavateľ:

Obec Kojatice
zastúpená p. Antonom Aštarym, starostom obce
IČO:00327263
DIČ:2020543184
(ďalej len "vypožičiavate}"')

a

2.

uzavreli v súlade' s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení túto zmluvu
o výpožičke.

n.
Predmet zmluvy
1.
2.

3.

Požičiavateľ je vlastníkom hnuteľnej veci svetelného nápisu 770 na hliníkovej konštrukcii.
Predmetom tejto zmluvy je dočasné a bezodplatné prenechanie svetelného nápisu 770 do
užívania vypožičiavateľovi za účelom jeho inštalácie v obci Kojatice pri príležitosti 770.výročia
prvej písomnej zmienky o obci Kojatice.
Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave mu dobre známom
a vypožičiavateľ ho v tomto stave bez výhrad prijíma.

m.
Doba výpožičky
1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2018.
Zmluva zanikne:
a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná,
b) dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou v prípade, že vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s účelom
uvedeným v čl. II. bod 2 tejto zmluvy a v prípade že predmet výpožičky požičiavateľ
potrebuje pre vlastné využitie. Výpovedná lehota je 1 - mesačná a začne plynúť od prvého
dňa v mesiaci nasledujúceho po doručení výpovede,
d) odstúpením od zmluvy, v prípade opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po
doručení odstúpenia,
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Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet výpožičky alebo jeho
podstatná časť stane nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Práva a povinnosti požičiavatel'a:
a) právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. m. bod 2 písm. d) tejto zmluvy a požadovať vrátenie
predmetu výpožičky v zmysle ustanovenia § 662 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
b) právo počas doby výpožičky skontrolovať vypožičiavateľa podľa vlastného uváženia, ako sa
stará o predmet výpožičky a v akom stave sa nachádza a či vypožičiavateľ neporušuje
ustanovenia tejto zmluvy,
c) povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť, ohroziť alebo sťažiť riadne užívanie
predmetu výpožičky vypožičiavateľom na účely podľa tejto zmluvy, najmä uzatvárania zmlúv
alebo iných právne záväzných dokumentov s tretími osobami, v dôsledku ktorých by
vypožičiavateľ stratil oprávnenie predmet výpožičky užívať podľa tejto zmluvy.

2.

Práva a povinnosti vypožičiavatel'a:
a) právo a povinnosť užívať predmet výpožičky riadne a len v súlade s účelom a podmienkami
tejto zmluvy,
b) povinnosť starať sa o predmet výpožičky v súlade s § 661 Občianskeho zákonníka, t. j. chrániť
ho pred jeho poškodením alebo zničením,
c) povinnosť oznamovať požičiavateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré môžu mať
vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou,
d) povinnosť vykonávať potrebné opravy na vlastné náklady

3.

Ostatné vyhlásenia:
a) vypožičiavateľ berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa
nesmie prenechať predmet výpožičky na užívanie tretej osobe,
b) vypožičiavateľ si je vedomý, že predmet výpožičky nemôže previesť do vlastníctva tretích
osôb.
c) vypožičiavateľ si prevezme predmet výpožičky u p. Lukáča, zamestnanca spoločnosti
O.S.V.O. comp, a.s. a na vlastné náklady zabezpečí jeho úpravu a inštaláciu a po ukončení
doby výpožičky tento predmet vráti zodpovednému zamestnancovi spoločnosti O.S.V.O.
comp, a.s.

.•..

v.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych
predpisov.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.
Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len na základe písomných dodatkov schválených
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenie obdrží požičiavateľ a l
vypožičiavateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom
z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s jej
obsahomju nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok schválili a podpísali.
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VYPOŽIČIAVATEĽ:
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