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Zmluva o výpožičke  
 

uzatvorená   podľa ustanovenia § 659  a nasl.   Občianskeho zákonníka( ďalej len „zmluva“)   

 medzi zmluvnými stranami: 

 

                                   

 

Požičiavateľ:   

 

Obec Veľké Dvorníky 

Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky, Slovenská republika 

IČO: 00 305 375, DIČ: 2021129957 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta 
 
(ďalej ako „požičiavateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

a  

 

Vypožičiavateľ: 

 

Obec Veľké Blahovo 

Sídlo: 930 01 Veľké Blahovo 72 , Slovenská republika 

IČO: 00 305 804, DIČ: 2021139813 

Štatutárny zástupca: Júlia Gányovicsová, starosta 

                
(ďalej ako „vypožičiavateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

( požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ )  

 

za nasledujúcich podmienok:   

                             

I. Predmet zmluvy 

 

1. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom k nasledovnej hnuteľnosti: plynový kotol-  typ EKO.50 - výrobné 

číslo: 23140 -  rok výroby: 2006. 
 

 

II. Podmienky  vypožičania 
 

1. Požičiavateľ týmto bezplatne požičiava vypožičiavateľovi  hnuteľnosť identifikovanú v článku I. tejto 
zmluvy ( ďalej len  ako “ Predmet vypožičania“).  

2. Vypožičanie  Predmet vypožičiavania  bolo schválené  Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Veľké 
Dvorníky  č. 1/2023 -Pl  bod A/8 zo dňa 30.01.2023.  

3. Vypožičiavateľ je  oprávnený užívať Predmet vypožičiavania výlučne na účel určenia, teda na 
vykurovania zemným plynom.  

4. Vypožičiavateľ  bez predchádzajúceho  súhlasu  požičiavateľa nie je oprávnený  umožniť užívanie   
Predmetu vypožičiavania    tretím osobám. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenajať, scudziť alebo 
zaťažiť Predmet   vypožičiavania.  

                   

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ odovzdal   a vypožičiavateľ prevzal   Predmet vypožičiavania   už  pred  podpísaním tejto 

zmluvy  a to v plne funkčnom stave, ktorú skutočnosť potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi na 

zmluve.  

2. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že dôkladne pozná stav prevzatého  Predmetu vypožičiavania, ktorý  je  bez 

zrejmých vád, ktoré by mohli pôsobiť jeho  nepoužiteľnosť na účel určenia.  

3. Vypožičiavateľ sa  zaväzuje, že  počas doby  trvania tejto zmluvy zabezpečí na vlastné náklady údržbu 

Predmetu vypožičiavania bez nároku na úhradu týchto nákladov zo strany  vypožičiavateľa.  
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4. Vypožičiavateľ je povinný  na požiadanie požičiavateľa neodkladne mu umožniť  prístup  k  Predmetu 

vypožičiavania za  účelom  vykonania  kontroly so zameraním, či vypožičiavateľ užíva  vec k 

dohodnutému účelu.   

 

 

 IV. Trvanie a skončenie vypožičania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu jedného roka odo dňa 

nadobudnutia   platnosti zmluvy.   

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť  Predmet vypožičiavania  požičiavateľovi   v prípade ak: 

a. Predmet vypožičania  už nepotrebuje na dohodnutý účel  alebo 

b. zmluva zanikla na základe výpovede. 

3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť od  prvého dňa mesiaca po doručení písomnej výpovede. Vypožičiavateľ  je povinný 

vrátiť predmet vypožičiavania   do siedmich  dní od uplynutia výpovednej  doby.  

 

 

V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi  a 

účinnosť  zase po jej zverejnení predávajúcim  v súlade ust. § 47a Občianskeho zákonníka. Zmeny a 

dodatky  tejto zmluvy sa dajú dojednať len formou očíslovaných písomných dodatkov. 

2. Zmluva bola vyhotovená  v dvoch exemplároch, z čoho účastníci prevzali po jednom  vyhotovení. 

3. Zmluvné strany  zhodne vyhlasujú, že zmluvu si dobre prečítali a na znak ich výslovného súhlasu 

s celým jej obsahom, ako prejavu svojej slobodnej, vážnej, určitej a pravej vôle, ako aj prejavu, že zmluva 

neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči dobrým  mravom  a nebola uzavretá za nápadne 

nevýhodných podmienok alebo v tiesni, pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

        Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa: .01.01.2023 

 

           

         Požičiavateľ:                                                                                         Vypožičiavateľ: 

 

 

 

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

Obec Veľké Dvorníky                                                                         Obec Veľké Blahovo  

PhDr. Ján Ürögi, starosta                                                                     Júlia Gányovicsová, starosta 

 


