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Zmluva č. 112021 o bezodplatnej výpožičke hnutel'ného majetku
Uzatvorenápodfa zákonač.4011964 Zb., § 663 Oběianskeho zákonníkav znení neskorších
predpisov

Clánok I.
Zmluvné strany

požičiavatel' obec udiča
Sídlo: Obecný úrad302,018 01 Udiča
Štatutárny orgán: Peter Chochlík, starosta
IČo: 00317853
DIČ: 2020684765
Číslo účtu: 2t620372l0200 VÚB, a.s.
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2162 0372

VypoŽiČiavatel': Stredná odborná škola, Ul. slovenslcých partizánov ll29l49,
Považská Bystrica

Sídlo: Ul. slovenskýchpartiztínov č. 1129149,017 01 Považská Bystrica7,9stúpený: Ing. Jánom Kunovským, riaditeťom SOŠ
ICO: 42l4I 443
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo účtu: 7000504665/8l80

čtánok II.
Predmet výpožičky

1. Požičiavateť je vlastníkom hnutefného majetku vymedzeného vods. 2 tohto ělánku
zmluvy.

2. Požičiavateť prenecháva vypožičiavateťovi predmet výpožiěky:
- Hasičské vozidlo AVIA nčv pn 181 AM.

3. Predmetný hnuteťný majetok je špecifikovaný vprílohe ě. 1 tejto zmluvy -
vymedzenie hnuteťného maj etku.

Čtánok III.
Účel výpožičky

1. Požičiavateť prenecháva predmet výpožičky uvedený v čl. il. bod 2 tejto zmluvy na
dočasné užívanie vypožičiavateťovi, na účely výuky študijného odboru : 2447 K
mechanik hasičskej techniky

ČHnok IV.
Cena výpožičky

1. Zmluvné strany sa dohodli na bezodpl atnej výpožičke hnuteťného majetku uvedeného
v článku II. tejto zmluvy.
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čHnok V.
Doba výpožičky

1. Výpožiěka sa uzatvára na dobu neurěitú.

ČHnok VI.
Povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavateť je povinný predmet výpožičky chránit' pred poškodením, stratou alebo
zničením.

2. Vypožičiavateť nesmie prenechať predmet výpožičky do podnájmu bez súhlasu
vlastníka majetku.

3. Vypožiěiavateť je povinný nahlasovať všetky vzniknuté škody na hnuteťnom majetku,
vrátane škód nezavinených vypožičiavateťom.

4. Vypožičiavateť je povinný zabezpečovať pravidelnú údržbu predmetného hnuteťného
majetku audržiavať ho tak v prevádzkyschopnom stave.

5. Vypožičiavatef je povinný vrátit'predmet výpožičky v stave akom bol prebratý.
6. Požičiavateť je povinný zabezpečiť úhradu povinného zmluvného poistenia.
7. Požičiavateť je povinný odovzdať vypožičiavateťovi predmet výpožičky v stave

spósobilom na výuku.

ČHnok VII.
Skončenie výpožičky

1. Zmluvné strany móžu jednostranne vypovedat' zmluvu o výpožičke pred
uplynutím dohodnutej doby len za podmienok stanovených v tejto zmluve
a to písomne.

2, Požiěiavateť je oprávnený vypovedať zmluvu o výpožiěke ak:
a) vypožičiavate| uživa predmet výpožiěky na iný úěel ako je zmluvne dohodnuté

alebo v rozpore s touto zmluvou,
b) vypožičiavateť prenechá predmet výpožičky do užívania inej osobe bez

predchádzajúceho súhlasu požiěiavateťa,
c) vypožiěiavateť napriek písomnému upozorneniu užíva predmet výpožiěky takým

spósobom, že požičiavateťovi vzniká škoda,
d) požičiavateť bude potrebovať predmet výpožiěky vymedzeného v článku 1I. odst.

2 zmluvy, pre vlastnú potrebu
3. Požičiavateť je oprávnený vypovedat' zmluvu o qýpožičke, ak:

a) sa predmet výpožičky stane bez jeho zavinenia nespósobilý k užívaniu na účel
zmluvne dohodnutý,

b) ak stratí spósobilosť na činnosť, na ktorú si predmet výpožičky prenajal.
4. Výpovedná lehota je 1 mesiac azačínaplynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca

po doruěení výpovede druhej strane. Výpoveď musí bý písomná a musí byť
doruěená druhej strane, inak je neplatná.
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čHnok VIII.
záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami aúěinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia požičiavateťom.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno platne vykonať len písomnými dodatkami po
dohode zmluvných strán.

3. Pre vzťahy neupravené vtejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonnika.

4. Zm|uva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych každá zo zmluvných stran
obdrží pojednom vyhotovení .

5. Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je:
- vymedzenie hnuteťného majetku ( Príloha ě. 1 )
- zápisnica o odovzdani aprevzati hnuteťného majetku ( Príloha č. 2 )

V Považskej Bystrici, dňa

požiěiavateť:

./a, €, /02(

Vypožičiavatef :


