Zmluva o výpožičke
Uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Požičiavateľ:

Rímskokatolícka cirkev Zalužice, filiálka Čečehov
IČO: 31 998 429
v zastúpení ThLic. Štefan Oslovič, správca farnosti
(ďalej len „požičiavateľ“)
a
Vypožičiavateľ: Obec Čečehov
Obecný úrad Čečehov 74, 072 11 Čečehov
IČO: 00 325 104
v zastúpení Stanislav Mráz, starosta obce
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
Článok I
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom kotúčovej kosačky značky HONDA OTAVA super č.
E11*97/68SA*2002/88*0312*00 (ďalej len „predmet výpožičky“).
2. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky podľa bodu 1 do bezplatného
dočasného užívania.
Článok II
Účel a doba trvania výpožičky
1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky na účely údržby trávnatých porastov na
verejných priestranstvách obce Čečehov.
2. Trvanie doby výpožičky predmetu zmluvy: odo dňa podpísania do 30.11.2022.
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Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
Vypožičiavateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu zmluvy
a o osobitných pravidlách užívania predmetu zmluvy, najmä o návode na používanie
a technických normách vzťahujúcich sa na predmet výpožičky. Vypožičiavateľ si je vedomý, že
predmet zmluvy je čiastočne opotrebovaný.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že počas doby trvania zmluvy zabezpečí na vlastné náklady údržbu
trávnatej plochy areálu kostola v Čečehove.
Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet zmluvy v súlade s účelom podľa Čl. II, pričom je
povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu. Poškodením nie je
obvyklé opotrebovanie predmetu zmluvy.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať na vlastné náklady bežnú údržbu a drobné opravy
predmetu zmluvy.
Požičiavateľ si je vedomý, že v priebehu užívania predmetu zmluvy môže dôjsť k znefunkčneniu
predmetu zmluvy z dôvodu opotrebovanosti, ak náklady na opravu presiahnu 300,- eur.
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Článok IV
Odstúpenie od zmluvy, ukončenie a zánik zmluvy
Zmluva zaniká uplynutím doby podľa Čl. II, ods. 2.
Zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán.
Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok
vypožičiavateľom.
Zmluva zanikne v prípade, ak v priebehu užívania predmetu zmluvy vypožičiavateľom dôjde
z znefunkčneniu predmetu zmluvy podľa Čl. III, ods. 5.
Predmet výpožičky vráti vypožičiavateľ požičiavateľovi po ukončení doby trvania zmluvy, ak sa
obe strany nedohodnú inak.

Článok V
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany si zmluvu pred podpisom prečítali, je pre ne určitá a zrozumiteľná a vyjadruje
ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len obojstrannom dohodou obidvoch zmluvných strán, a to
písomným dodatkom.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V ............................ dňa .................................

V ................................. dňa ...........................

------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

za požičiavateľa

za vypožičiavateľa

ThLic. Štefan Oslovič

Stanislav Mráz

