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Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa ustanovenia § 659 a nasl. s použitím ustanovenia § 442 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Požičiavateľ:

Mesto Trnava
štatutárny zástupca: primátor JUDr. Peter Bročka, LL.M.
v zastúpení druhého zástupcu primátora Mgr. Tibora Pekarčíka
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO:

00 313 114

DIČ:

2021175728

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č. ú. 1002487021/5600
IBAN: SK4456000000001002487021
Vypožičiavateľ:

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r.o.
Zastúpený Vojtechom Lefflerom
Sídlo: Radlinského 5, 917 01 Trnava
IČO: 31 434 541
VS: 1750314982
Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na dočasné užívanie
hnuteľné veci, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „vypožičané veci“).
Čl. III
Doba a účel výpožičky
1. Vypožičané veci odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi na dočasné užívanie dňa 12.11.2019.
2. Vypožičiavateľ má právo užívať vypožičané veci za účelom zabezpečenia Trnavskej novény,
ktorá sa bude konať v Trnave v dňoch 13.11 do 21.11.2019 na predaj kníh a devocionálií.
3. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť vypožičané veci požičiavateľovi dňa 22.11.2019.
Čl. IV
Ďalšie ustanovenia
1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičané veci v stave spôsobilom na riadne užívanie.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje vypožičané veci užívať riadne a výlučne na účel, ktorý je dohodnutý
v článku III. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje chrániť vypožičané veci pred poškodením, stratou alebo zničením.
3. Zmluvné strany sa pre prípad poškodenia, straty a/alebo zničenia vypožičaných vecí dohodli, že
vypožičiavateľ nahradí požičiavateľovi vzniknutú škodu v peniazoch, vo výške zodpovedajúcej
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trhovej cene rovnakých alebo obdobných hnuteľných vecí v čase poškodenia, straty alebo zničenia
vypožičaných vecí.
4. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute pre prípad, ak nájomca nevráti predmet nájmu
v termíne dohodnutom v odseku 3 článku III, vo výške 3,32 eura (slovom tri eurá tridsaťdva
eurocentov) za každý začatý deň omeškania. Nájomca je povinný zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúcej vety uhradiť na základe výzvy prenajímateľa oznámenej nájomcovi, do 5 dní odo
dňa oznámenia výzvy nájomcovi, prevodom na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle uznesenia MR č. 350/2017 z 21. marca 2017 uhradí
vypožičiavateľ paušálny poplatok vo výške 20,- eur (slovom dvadsať eur) najneskôr do dňa
prevzatia predmetu výpožičky, t. j. 12.11.2019, prevodom na bankový účet požičiavateľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom požičiavateľ dostane dva exempláre
a vypožičiavateľ jeden exemplár.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam vypožičaných vecí.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia v prvom rade touto zmluvou. Vzťahy ktoré nie sú
upravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju
podpísali.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po
jej zverejnení na webovom sídle mesta Trnava, ktorým je internetová stránka mesta Trnava.
6. Táto zmluva bola zverejnená dňa 8.11.2019

V Trnave, dňa 6.11.2019

V Trnave, dňa 4.11.2019

Za požičiavateľa:

Za vypožičiavateľa:

…..................................
Mgr. Tibor Pekarčík v .r.
druhý zástupca primátora

…....................................
Vojtech Leffler v. r.
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Príloha č. 1
Zoznam hnuteľných vecí tvoriacich predmet výpožičky
Názov
drevený predajný stánok

Ks

Počet dní výpožičky

1

9

3

