
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

Uzatvorená v zmysle ust. §659 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z., Občianského zákonníka   

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

 
Obchodné meno   Obec Mostová 

    v zast. štatutárnym orgánom obce JUDr. Tiborom Rózsárom 

Sídlo:    925 07  Mostová č. 120 

IČO:     00 306 096 

DIČ:    2021197244 

IBAN:    SK61 5200 0000 0000 0857 7541 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a.s. 

 

(ďalej aj ako „Požičiavateľ ˝) 

 

 

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – 

Alapiskola és Óvoda, Mostová – Hidaskürt 

 štatutárny zástupca – riaditeľ: Mgr. Ladislav Papp  

Sídlo: 925 07  Mostová č. 210 

IČO: 37 840 576 

DIČ:   

IBAN: SK46 0200 0000 0016 3365 5853 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

 

(ďalej aj ako „Vypožičiavateľ˝) 

 

(Požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Požičiavateľ bezodplatne prenechá vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 

užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma. 

2. Predmetom výpožičky sú: 

- Dievčenská sukňa 10 ks 

- Spodnička 10 ks 

- Zástera 10 ks 

- Dievčenská blúzka 10 ks 

3. Požičiavateľ vypožičané veci odovzdá vypožičiavateľovi pri podpísaní tejto zmluvy. 

4. Požičiavateľ prehlasuje že:  

a. je výlučným vlastníkom vypožičanej veci,  

b. predmet výpožičky nemá faktické-technické a právne vady, ktoré by obmedzovali vypožičiavateľa 

v jeho riadnom užívaní, 

c. vypožičiavateľ má právo vypožičané veci užívať bezodplatne. 

 



5. Vypožičiavateľ prehlasuje že: 

a. bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý alebo 

ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením, 

b. vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osoby. 

 

 

Článok III 

Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť do 7 pracovných dní od kedy ho požičiavateľ o to 

požiada. 

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch , z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch 

rovnopisoch. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán 

formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na 

základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej 

vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu 

pripájajú svoje podpisy.  

 

 

 

V Mostovej dňa:  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Tibor Rózsár – starosta obce     Mgr. Ladislav Papp – riaditeľ školy 

.........................................................    ....................................................... 

       požičiavateľ          vypožičiavateľ   


