
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

uzatvorená v zmysle § 659 – 662 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva“) 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Požičiavateľ: 
Názov:   Obec Spišský Hrušov 

Štatutárny zástupca:JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce 

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

IČO:   00329606 

DIČ:    2020717864 

Bankové spojenie:  Prima banka, a. s.  

Číslo účtu:   SK67 5600 0000 0034 0091 2002 

(ďalej len „Požičiavateľ“) 

 
a 

 
Vypožičiavateľ: 
Meno a priezvisko:  Ján Kantor, r. Kantor 

Adresa:   Spišský Hrušov 347, 053 63 

Dátum narodenia: 13.10.1962 

(ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

 

Článok II 
Predmet a účel výpožičky 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Požičiavateľa prenechať Vypožičiavateľovi do 

dočasného bezplatného užívania, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

budovu nefunkčného vodojemu nachádzajúcu sa v k.ú. obce Spišský Hrušov, na pozemku 

registra C, parc. č. KN 880/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 548 m2.  

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že budovu nefunkčného vodojemu zveľadí na vlastné náklady 

s cieľom vytvorenia Apidomčeka, ktorý bude slúžiť ako relaxačné centrum poskytujúce 

oddych obyvateľom obce i širšej verejnosti.  

 

Článok III 
Doba trvania a zánik zmluva  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Táto zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany; výpoveď musí byť dôvodná 

a doručená druhej zmluvnej strane; výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

c) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade jej 

podstatného porušenia, pričom za podstatné porušenie sa považuje porušenie 



akejkoľvek povinnosti stanovenej touto zmluvou. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné 

dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
Článok IV 

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

zákonníka a ostatných právnych predpisov.  

2. Výpožička bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrušove č. 15/5 

zo dňa 20.09.2021.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.   

4. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať iba na základe vzájomnej dohody a to písomným 

dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.  

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží Požičiavateľ a jeden 

Vypožičiavateľ.  

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

výhrad súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju slobodne a vážne  potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi.  

 

 

V Spišskom Hrušove, dňa 22.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Požičiavateľ:         Vypožičiavateľ: 

Obec Spišský Hrušov             Ján Kantor 

JUDr. Adriana Tkáčová 

starostka obce 

          

          

 

 


