
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ktorú uzavreli podľa ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Požičiavate!’: Mesto Trebišov

Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO: 00331996
(ďalej len „požičiavate!’“)

Vypožičiavateľ:

Meno a priezvisko: 
narodený: 
trvalé bytom: 
č. obč. preukazu: 
tel. kontakt:
č. čipu: .....v?.^.
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Článok II.
Predmet zmiuvy

1. Požičiavateľ je vlastníkom čipov na otváranie vstupu na Multifúnkčné ihrisko JUH 
v Trebišove prostredníctvom elektronického zámku.

2. Požičiavateľ bezodplatne vypožičiava vypožičiavateľovi čip -  1 kus podľa ods. 1. tohto 
článku (ďalej len „vypožičiavaná vec“), za účelom otvorenia elektronického zámku pri 
vstupe na Multifunkčné ihrisko JUH.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ odovzdá vypožičiavanú vec podľa ods. 1 tohto 
článku zmluvy vypožičiavateľovi, bezprostredne pri uzatvorení tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú odovzdanie a prevzatie vypožičiavanej 
veci.

Článok III.
Doba výpožičky

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Právny vzťah založený touto zmluvou môže zaniknúť:

a) dohodou zmluvných strán,
b) uplynutím výpovednej doby s tým, že každá zo zmluvných strán je oprávnená 

vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou 
lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,

c) odstúpením od zmluvy, pre prípad porušenia v zmluve dohodnutých povinností.
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Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vec vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne 
a dohodnuté užívanie.

2. Vypožičiavate!’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol zo strany požičiavateľa 
oboznámený o stave vypožičiavanej veci a o pravidlách užívania vypožičiavanej veci.

3. 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 a v súlade 
s platným Prevádzkovým poriadkom Multifunkčného ihriska Juh, ktorý je prílohou tejto 
zmluvy.

4. Nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky znáša 
vypožičiavateľ.

5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať vypožičanú vec tretím osobám.
6. 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.

Článok V.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ uhradí požičiavateľovi pri podpise zmluvy 
zálohu vo výške 10,00 EUR, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie prípadnej pohľadávky 
požičiavateľa voči vypožičiavateľovi pre prípad straty alebo poškodenia vypožičanej veci. 
Na základe písomnej žiadosti vypožičiavateľa doručenej na Mestský úrad v Trebišove vráti 
požičiavateľ zálohu vypožičiavateľovi pri vrátení funkčnej a nepoškodenej vypožičiavanej 
veci. Záloha bude vrátená do 30 dní od podania žiadosti v hotovosti na pokladni 
Mestského úradu v Trebišove alebo bankovým prevodom.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

2. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané po obojstrannom
vzájomnom súhlase jej účastníkov a musia mať písomnú formu.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom portáli požičiavateľa.

4. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu 
porozumeli a súhlasia s ňou, neuzavreli ju  v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

ú', tí L 11V Trebišove dňa ..........‘t í  tí.I.

požičiavateľ vypožičiavateľ

ék Čižmár
látor


