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Evid. č. 72/2019 

 

Zmluva  o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V 
 

uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka   

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Požičiavateľ:  Mestská časť Košice – Juh 

Sídlo:  Smetanova č. 4, 040 79 Košice 

Zastúpený: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta 

IČO: 00691046 

Bankové spojenie: Prima  banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK28 5600 0000 0004 0444 7001 

                                

 (ďalej len „požičiavateľ“) 

 

                         

Vypožičiavateľ: Mestská časť Košice – Sever 

Sídlo:  Festivalové námestie 2, 040 01Košice 

Zastúpený: Ing. František Ténai, starosta 

IČO:  00690929 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   IBAN: SK2456000000000569524001 

 

        

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

     (požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je bezplatné vypožičanie 2 ks trhových stolov.   

2. Účtovná hodnota majetku je určená na základe nadobúdacej ceny majetku vo výške  

1 466,82 EUR za 1 ks, spolu za 2 ks vo výške 2 933,64 EUR (slovom: 

dvetisícdeväťstotridsaťtri eur a šesťdesiatštyri centov). 

3. Odovzdanie a prevzatie majetku podľa bodu 1. zmluvné strany potvrdzujú podpisom 

tejto zmluvy a podpisom písomného protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

4. Požičiavateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu výpožičky a tento nemá 

žiadne technické ani právne vady, ktoré by obmedzovali vypožičiavateľa v jeho 

riadnom užívaní. 

5. Vypožičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky bude užívať riadne a v súlade 

s účelom dohodnutým v tejto zmluve. 
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 II. 

Účel výpožičky 

 

Hnuteľný majetok, ktorý tvorí predmet tejto zmluvy, bude využívaný pre vlastné 

potreby vypožičiavateľa. 

 

 

                                                              III.  

                                                Doba výpožičky 

 

1. Požičiavateľ necháva vypožičiavateľovi  hnuteľný majetok uvedený v čl. I., bod 1. 

tejto zmluvy  na užívanie na dobu určitú od 1.8.2019 do 30.9.2019. 

2. Doba výpožičky sa začína dňom účinnosti tejto zmluvy po prevzatí predmetu 

zmluvy na základe písomného  protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvnými 

stranami  a končí uplynutím  doby podľa predošlého bodu.  

3. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky  najneskôr do 3 dní po 

ukončení výpožičky. 

4. Pred uplynutím doby podľa bodu 1. sa zaväzuje vypožičiavateľ vrátiť predmet 

výpožičky: 

a)  na základe dohody zmluvných strán,  

b) v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dohodnutým účelom 

výpožičky, alebo ho nebude užívať riadne a v súlade so zmluvou. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti požičiavateľa: 

 

a) odovzdať vypožičiavateľovi  predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 

užívanie, 

b) požadovať vrátenie majetku, ak pominul dôvod jeho dočasného užívania na účel, 

pre ktorý bol majetok vypožičaný, 

c) požadovať vrátenie majetku, ak sa vypožičaný majetok užíva v rozpore s účelom 

tejto zmluvy, a to aj vtedy, ak dohodnutá doba výpožičky ešte neuplynula. 

 

2. Práva a povinnosti vypožičiavateľa: 

 

a) predmet výpožičky užívať riadne, v súlade s touto zmluvou, 

b) predmet výpožičky chrániť pred poškodením, znehodnotením, stratou 

a odcudzením, 

c) pri poškodení nahradiť spôsobenú škodu a pri odcudzení predmetu výpožičky 

uhradiť požičiavateľovi jeho zostatkovú cenu vedenú v účtovníctve požičiavateľa,  

d) vypožičiavateľ nesmie predmet výpožičky prenajímať, ani inak poskytnúť tretím 

osobám, 

e) v prípade, že poškodenie predmetu výpožičky bolo zapríčinené nesprávnou 

obsluhou, alebo nedostatočnou starostlivosťou o vypožičaný majetok, je povinný 

vypožičiavateľ  zabezpečiť odstránenie závady na vlastné náklady,  
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f) v prípade uplynutia, alebo ukončenia doby výpožičky je povinný pripraviť majetok 

na vrátenie v pôvodnom stave, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie. 

 

V.  

                 Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, súhlasia s ním 

a svoj súhlas vyjadrujú vlastnoručným podpisom. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa 

(www.kosicejuh.sk). 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých požičiavateľ a vypožičiavateľ 

dostanú po dva rovnopisy. 

 

 

 

 

 

 

     V Košiciach, dňa 31.07.2019            V Košiciach, dňa 29.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

           Požičiavateľ:                                                                          Vypožičiavateľ: 

               

 

 

           „podpísané“ „podpísané“ 

 

 

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

     JUDr. Jaroslav Hlinka                                                                  Ing. František Ténai  

                starosta                                                                                         starosta   

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.kosicejuh.sk/
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PROTOKOL  O  ODOVZDANÍ  A PREVZATÍ  HNUTEĽNÉHO  

MAJETKU  MESTSKEJ  ČASTI  KOŠICE –JUH 
(ďalej len ako „protokol o odovzdaní a prevzatí“) 

 

Odovzdávajúci: Mestská časť Košice – Juh 

Sídlo:  Smetanova č. 4, 040 79 Košice 

 (ďalej len „odovzdávajúci“)  

 

Preberajúci:   Mestská časť Košice – Sever 

Sídlo:  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

(ďalej len „ preberajúci“)  

 

Predmet odovzdania a prevzatia: 

Hnuteľný majetok odovzdávajúceho  –  2 ks trhové stoly v účtovnej hodnote  vo výške  

1 466,82 EUR za 1 ks, spolu za 2 ks vo výške 2 933,64 EUR (slovom: 

dvetisícdeväťstotridsaťtri eur a šesťdesiatštyri centov). 

 

Dôvod odovzdania a prevzatia:                                                                       
Odovzdanie a prevzatie hnuteľného majetku odovzdávajúceho sa uskutočnilo na základe 

Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V zo dňa 31.07.2019. 

 

Dátum a čas odovzdania a prevzatia : 01.08.2019 o 09.00 hod. 

 

Technický stav predmetu odovzdania a prevzatia: 

Odovzdávajúci a preberajúci konštatujú, že predmetný hnuteľný majetok je v užívania 

schopnom stave (viď fotodokumentácia) a preberajúcemu je známy technický stav predmetu 

odovzdania a prevzatia. 

 

Dátum a čas odovzdania a prevzatia : 01.08.2019 o 09.00 hod. 

 

Protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, 

z ktorých obe strany obdržia po dva rovnopisy. 

 

V Košiciach, 01.08.2019 
 

 

Odovzdávajúci – v zastúpení: Ing. Eva Horáková, ved. odd. RRaBP              „podpísané“ 

      Ing. Gabriela Verebová, ved. ref. MaVO         „podpísané“ 

    Mgr. Renáta Buzová, referent  majetku            „podpísané“ 

                                 

Preberajúci – v zastúpení :       Igor Vargoško, referent odd. rozvoja MČ        „podpísané“ 

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

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