
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 
uzavretá podľa ustanovení § 659 a nasl.  Občianskeho zákonníka 

 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. 1 Požičiavateľ: 
      Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
      Hlavná 17, Trnava 
      v zastúpení: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 
      IČO:  00598135 
      DIČ:  2021190963 
      (ďalej len „Požičiavateľ“) 
 
1.2 Vypožičiavateľ: 
      Stredisko sociálnej starostlivosti, 
      Vl. Clementisa 51,  Trnava 
      v zastúpení: JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ 
      IČO:  17639760 
      DIČ:  2021176245 
      (ďalej len „Vypožičiavateľ“) 
 
 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1  Predmetom výpožičky je hnuteľný majetok Požičiavateľa, a to prenosný kancelársky 

kontajner, rok nadobudnutia 2006, v obstarávacej cene 5 371,95 eur, využívaný pre 
Kúpalisko Kamenný mlyn, v čase uzavretia tejto zmluvy uskladnený v areáli Mestského 
zimného štadióna v Trnave.  

2.2  Požičiavateľ bezodplatne prenecháva predmet zmluvy Vypožičiavateľovi v stave 
spôsobilom na riadne užívanie a Vypožičiavateľ ho bez výhrad v tomto stave prijíma. 
 

III. 
DOBA VÝPOŽIČKY 

 
4.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 03. 2019. 
4.2 Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť do 3 dní od skončenia doby 

výpožičky  v užívaniaschopnom stave, primeranom dobe používania. 
 

IV. 
PRÁVA  A  POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

4.1 Požičiavateľ odovzdá predmet zmluvy Vypožičiavateľovi v deň nasledujúci po dni podpisu 
tejto zmluvy. 

4.2 Prevoz predmetu výpožičky na miesto užívania a po ukončení výpožičky na miesto určené 
Požičiavateľom zabezpečí Vypožičiavateľ na vlastné náklady.  



4.3 V prípade poškodenia resp. odcudzenia  predmetu výpožičky počas doby výpožičky znáša 
Vypožičiavateľ všetky náklady súvisiace s odstránením poškodenia resp. s náhradou za 
odcudzenie. 

 
V.  

ZÁNIK ZMLUVY 

 
5.1 Táto zmluva môže byť ukončená: 

- uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,  
- vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, 
- výpoveďou bez uvedenia dôvodu 

5.2 V prípade zániku tejto zmluvy dohodou zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
V dohode o ukončení sa upravia vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku 
tejto zmluvy. 

5.3 V prípade zániku tejto zmluvy výpoveďou bez uvedenia dôvodu je výpovedná lehota  
  jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane.  
 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Požičiavateľa.  
6.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

6.3 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných 
strán. 

6.4 Zmluva bola zverejnená dňa .......................... na webovom sídle Požičiavateľa 
www.sprava.trnava.sk. 

 

 
V Trnave, dňa ......................... 
 
 
 
 
 
 
...............................................    ............................................. 
                 za Požičiavateľa:                        za Vypožičiavateľa:  

             Ing. Martin Turčan           JUDr. Vlastimil Očenáš 
  riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava         riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti 


