
Zmluva o výpožičke 
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavate!': PEBA cars s.r.o. 
Sídlo: M. R. Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Marek Petor, konateľ spoločnosti 
IČO: 44 224 991 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, Oddiel Sro, Vložka číslo 14972/S 
(ďalej ako „požičlavateľ") 

a 

Vypožičiavate!': TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Sídlo : Alexandra Dubčeka 45„ 965 58 Žiar nad Hronom 
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti 

• IČO: 31609651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu : 2928863013/1100 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, Oddiel Sro, Vložka číslo 2034/S 
(ďalej ako „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet a účel zmluvy 

1. Požičiavatef je výlučným vlastníkom, t.j. v podiele 1/1, nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 3365 a to: 
• pozemok CKN parcela číslo 1911/93 - ostatné plochy o celkovej výmere 675 m2. 

2. Požičiavateľ za podmienok dojednaných v tejto zmluve bezodplatne prenecháva 
vypožičiavateľovi do dočasného užívania CKN parcelu č. 1911/93, bližšie špecifikovanú v bode 
1. tohto článku (ďalej len ako „predmet výpožičky"), a to na účel parkovania motorových vozidiel 
návštevníkov plážového kúpaliska v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom. 

3. Predmet výpožičky je vyznačený v situačnom nákrese, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky v súlade s dohodnutým účelom v zmysle 
bodu 2. článku I. tejto zmluvy; je povinný chrániť ho pred poškodením alebo zničením. 

2. Vypožičiavateľ je povinný starať sa o predmet výpožičky so starostlivosťou riadneho 
hospodára a udržiavať ho v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na jeho obvyklé 
opotrebovanie. Vypožičiavateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na predmete výpožičky. 

Článok III. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy do 15.09.2014. 
2. Táto zmluva sa zrušuje: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmluva sa zrušuje dohodnutým dňom; 
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c) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak 
druhá zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne poruší akúkoľvek 
povinnosť podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 
neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej 
zmluvnej strane. 

3. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť, len čo ho nepotrebuje, najneskôr však do 
konca určenej doby zapožičania. 

4. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie predmetu výpožičky aj pred skončením určenej doby 
zapožičania, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky riadne alebo ak ho užíva v rozpore s 
účelom, ktorému slúži. 

5. Vypožičiavateľ je povinný najneskôr ku dňu zrušenia tejto zmluvy vrátiť predmet výpožičky 
požičiavateľovi v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa. 

2. Písomnosti podľa.tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej 
strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou 
(príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti 
alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak 
zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej 
lehote). 

3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa budú 
riadiť Občianskym zákonníkom. 

4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami. 

5. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými 
stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných rovnopisoch, pričom požičiavateľ obdrží jedno 
vyhotovenia a vypožičiavateľ dve vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy v 
plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa 2014 V Žiari nad Hronom, dňa ."..:...2014 

Požičiavateľ: Vypožičiavateľ: 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 
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Marek Petor 
konateľ spoločnosti 
PEBA cars s.r.o. 

Mgr. IgcjM^ozenberg, MBA 
riaditeľspfoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, 
spol. s r. o. 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 
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