
 

Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 9/2017 
 

Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení §659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
Požičiavateľ:   Obec Veľký Kýr 
    Veľký Kýr 941 07, Námestie sv. Jána 1 
    IČO: 00309109 
    zastúpená starostkou obce Ing. Juditou Valaškovou 
(ďalej len požičiavateľ) 

 
a 

 
Vypožičiavateľ:   Maroš Száraz 
    Veľký Kýr  941 07 
  
(ďalej len vypožičiavateľ) 

 
II. Predmet a účel zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dobu od  užívať motorové vozidlo od 
22.07.2017  14.00 hod  do 22.07.2017 20.00 hod. 
 
Značka   Renault 
Obchodný názov   Renault Master 
Evidenčné číslo  NZ 443 DI 
VIN:    VF1JDAMD529219189 
  
Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi, bezodplatným poskytnutím predmetu 
zmluvy požičiavateľom, slúžiť na účely prepravy členom skupiny 
 
 

III. Doba nájmu 
 

Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od užívať motorové vozidlo od 22.07.2017  14.00 
hod  do 22.07.2017 20.00 hod. 
 

 
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Požičiavateľ je povinný: 

- Odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so všetkými dokladmi, 
potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy 

- Oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu zmluvy  
- Mať predmet povinne zmluvne poistený 



         
 

Vypožičiavateľ je povinný: 
- užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý 
- chrániť premet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením 
- v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť 

predmetné bezodkladne požičiavateľovi 
- v prípade odcudzenia a straty predmetné bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na 

zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu 
- v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy predmetné bezodkladne 

oznámiť štatutárovi Ing. Judite Valaškovej 0915 200 801 na nahlásenie tejto skutočnosti 
poisťovni 

- vrátiť predmet zmluvy v dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku 
zmluvného vzťahu 

- udržiavať predmet zmluvy v čistote  
- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu. 
 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva môže byť vypovedaná jednou z týchto strán v prípade, ak je druhá strana 
príčinou podstatného porušovania zmluvy, alebo dohodou zmluvných strán. Písomná 
výpoveď musí byť doručená druhej strane. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli , 
uzatvárajú ju slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných 
strán podpísali. 

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 
povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom 
prístupe informácií v znení neskorších predpisov. 

 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa  18.07.2017 
 
 
 
Požičiavateľ:      Vypožičiavateľ: 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
  Ing. Judita Valašková                       Maroš Száraz 
 
 


