
Zmluva o výpožičke 

uzavretá podľa § 659 a nas!. zákona č. 40/1964 7fc Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník") 

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 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu : . 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 2034/S. 
(dálej len „požičiavateľ") 

a 

2. Vypožičiavate!': Mesto Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 DIČ: 2021339463 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.. Dobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu: 
IBAIS 
(ďalej len „vypožičiavate!"') 

1. Požičiavateľ; 

Článok I. 

1. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, a to: 

• Váha QTP-30, do 30kg, výrobné číslo: 5309016011 

• Elektronická registračná pokladnica prenosná, typ: QUORION CR21, model F, výrobné 
číslo: S/N 5343782 

® 4ks rybárskych prútov dĺžka 3m 
® 4ks teleskopický podberák 
o 4ks vedro stavebné 

2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi hnuteľný 
majetok, bližšie špecifikovaný v bode 1. tohto článku, na dočasné užívanie (ďalej len 
„predmet výpožičky") a to za účelom jeho využívania pri výlove rýb v parku Štefana Moysesa 
v Žiari nad Hronom. 

Článok II. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy do 
31.12.2014. 



2. Vypožičiavate!" je.povinný predmet výpožičky vrátiť, len čo ho nepotrebuje, najneskoi však do 
konca určenej doby zapožičania. 

1. Vypožičiavate!" je. oprávnený užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s dohodnutým 
účeiorr< v zmysle bodu 2 článku I. tejio zmluvy; je povinný chrániť ho pred poškodením, 
stratou alebo zničením. 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (dálej ako ,zákon č. 211/2000 Z. z."). 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

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 štyroch rovnocenných rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží 
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 .ll\.^..:...2014 V Žiari nad Hronom, dňa 2014 

Článok lil. 

Článok ¡V. 

Požičiavate!': Vypožičiavate!': 
Technické služby 
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iviyr. igoí J^:pzi.-!fcerg, MBA 
riaditeľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

Mesto Žiar nad Hronom 


