
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,Zmluva“) 

 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Požičiavateľ:   Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Hrušov 
Štatutárny zástupca:  PaedDr. ThLic. Richard Ondáš  

Sídlo:     Spišský Hrušov č. 213, 053 63  Spišský Hrušov 

IČO:     31966501 

(ďalej len „Požičiavateľ“) 

 
a 

 

Vypožičiavateľ:   Obec Spišský Hrušov 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce 

Sídlo:     Spišský Hrušov č. 216, 053 63  Spišský Hrušov 

IČO:     00329606 

DIČ:     2020717864 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:    SK67 5600 0000 0034 0091 2002 

(ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

 

 
Článok II 

Predmet Zmluvy 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Požičiavateľa prenechať Vypožičiavateľovi Predmet 

výpožičky špecifikovaný v čl. III tejto Zmluvy a to spôsobom a za podmienok dohodnutých v 

tejto Zmluve. 

 

Článok III 
Predmet výpožičky 

Predmetom výpožičky je pozemok registra C, parcela 818/2 (KN E 639) k. ú. Spišský Hrušov, 

zapísaných na LV č. 338.  

 

Článok IV 
Účel zmluvy 

Požičiavateľ odovzdá predmet pôžičky Vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne 

užívanie, a to na účel osadenia merača rýchlosti vozidiel v súlade s projektom s názvom 

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov.  

 
 



Článok V 
Doba trvania zmluvy  

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 
 

Článok VI 
Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká:  

a) dohodou,  

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Dohodou oboch zmluvných strán je možné zrušiť zmluvu kedykoľvek, pričom dohoda 

vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu vyhotovenú v 2 exemplároch.  

3.Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať len písomným oznámením, ktoré bude doručené 

druhej zmluvnej strane. Doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane sa zmluva 

v celom rozsahu zrušuje.  

 
Článok VII 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Požičiavateľ: 

a) je povinný odovzdať Vypožičiavateľovi Predmet zmluvy v stave spôsobilom k 

riadnemu užívaniu v súlade s dohodnutým účelom;  

b) je oprávnený osobne, príp. prostredníctvom svojich poverených pracovníkov 

vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu životného a pracovného 

prostredia; 

c) nezodpovedá za škody na majetku, zariadení a veciach vnesených na Predmet 

zmluvy;  

d) sa zaväzuje poskytnúť Vypožičiavateľovi v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanú 

súčinnosť;  

e) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Vypožičiavateľovi všetky zmeny, 

týkajúce sa jeho identifikačných údajov, prípadne iných skutočností, ktoré môžu 

mať vplyv na súčinnosť medzi zmluvnými stranami. 

2. Vypožičiavateľ:  

a) preberá do nájmu pozemky uvedené v čl. III. tejto zmluvy a zaväzuje sa, že ich 

bude užívať výlučne na účel a spôsobom uvedeným v tejto zmluve; 

b) je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Požičiavateľovi svojou 

činnosťou alebo postupom v rozpore s ustanoveniami Zmluvy alebo v rozpore so 

zákonnými povinnosťami – v takomto prípade je povinný uhradiť Prenajímateľovi 

skutočnú škodu, alebo uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu,  

c) je povinný znášať náklady na opravy a údržbu Predmetu užívania vo vlastnej réžii,  

d) nie je oprávnený dať Predmet zmluvy do nájmu alebo podnájmu akejkoľvek inej 

tretej osobe,  

e) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Požičiavateľovi všetky zmeny, 

týkajúce sa jeho identifikačných údajov, prípadne iných skutočností, ktoré môžu 

mať vplyv na súčinnosť medzi zmluvnými stranami. 



Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.  

3. Zmeny tejto zmluvy je možno vykonať iba na základe vzájomnej dohody a to písomným 

dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.  

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 rovnopis obdrží Požičiavateľ a 1 rovnopis obdrží 

Vypožičiavateľ.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, v plnom rozsahu jej porozumeli, bez 

výhrad súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju, bez akejkoľvek tiesne a nie za nápadne 

nevýhodných podmienok, slobodne a vážne podpisujú a zaväzujú sa jej ustanovenia 

dobrovoľne dodržiavať. 

 

V Spišskom Hrušove, dňa 29.4.2021  

 

Požičiavateľ:     Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Hrušov

       

 

 

 

 

        ------------------------------- 

        PaedDr. ThLic Richard Ondáš 

 

 

 

 

      Obec Spišský Hrušov 

Vypožičiavateľ: 

   

 

 

        -------------------------------- 

JUDr. Adriana Tkáčová 

         starostka obce  

       


