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Zmluva o výpožičke
Č. 4/2013/Práv.
uzatvorená v zmysle §659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:
Požičiavateľ:
Obec Malý Krtíš
So sídlom:
Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš
ICO:
17061733
zastúpený:
Ing. Václav Hájevský, starosta obce Malý Krtíš
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Veľký Krtíš
č. účtu:0390254013/0900
(ďalej len „požičiavateľ“)
a
Vypožičiavateľ:
Bydlisko :
Byt č. :

Silvia Backová

Číslo OP:

(ďalej len „vypožičiavateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu:
Čl. I. Predmet výpožičky
1. Predmetom výpožičky je časť pozemku parc. č. KN-C 11/1, v k.ú. Malý Krtíš, v zmysle
LV 207 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, prislúchajúca k bytovej jednotke číslo 4
v zadnej ( juhovýchodnej ) a prednej (severozápadnej) časti bytového domu.
2. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy na základe ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v
platnom znení.
3. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi pozemok špecifikovaný v odseku 1. tohto
článku pre zmluvou dohodnuté užívanie.
Čl. II. Účel výpožičky
2.1 Požičiavateľ dáva do výpožičky a vypožičiavateľ berie do výpožičky predmet výpožičky
uvedený v článku I. tejto zmluvy za účelom starostlivosti o predmetný pozemok, s možnosťou
výsadby úžitkovej a drobnej zelene a s možnosťou realizovať na ňom stavby drobnej
záhradnej architektúry a odstavného státia, po predchádzajúcom ohlásení, v zmysle
stavebného zákona .
Čl. III. Doba výpožičky
3.1 Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú: po dobu platnosti nájomnej
zmluvy číslo 1114/2011 zo dňa 30.11.2011

3.2 Zmluva o výpožičke končí so zánikom nájomnej zmluvy.
Čl. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1 Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky len na dohodnutý účel a je
povinný dodržiavať ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
4.2 Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.
4.3 Vypožičiavateľ prehlasuje, že stav predmetu výpožičky ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy
pozná a je mu známy a na základe svojho záujmu užívať predmet výpožičky na účel
uvedený v tejto zmluve, pristupuje k jej podpisu.
Čl. V. Záverečné ustanovenia
5.1 Táto zmluva môže byt‘ menená alebo doplnená výlučne formou písomného dodatku
podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.
5.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu obidvoma účastníkmi zmluvy a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka.
5.4 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, z toho jeden pre
požičiavateľa a jeden pre vypožičiavateľa.
5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu i
rozsahu, tieto vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, táto zmluva nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorého z jej
účastníkov na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
V Malom Krtíši, dňa 18.10.2013

Požičiavateľ :

Ing. Václav Hájevský
starosta

Vypožičiavateľ :

Silvia Backová

