Zmluva o výpožičke motorového vozidla
uzavretá v zmysle ustanovenia § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
medzi :
I.
Zmluvné strany
1. Ing. Miloš Kačáni
bytom : Kubáňovo 98, 935 75 Ipeľský Sokolec
(ďalej len „požičiavajúci“)
a
2. Občianske združenie Ipeľ - Hont
so sídlom : Plášťovce č. 345, 935 82
v zastúpení : Jaroslav Péter – predseda OZ
IČO : 42121493,
(ďalej len „vypožičiavateľ“),
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).

II.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu bezplatne užívať :
- motorové vozidlo typu : Škoda Octavia
výrobné číslo :
EČV : LV 885 EP
(ďalej len „predmet zmluvy“)

2. Predmet zmluvy je majetkom požičiavajúceho, je riadne prihlásené a má zaplatené zákonné
poistenie a havarijne poistenie.
3. Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi využívanie predmetu zmluvy na výkon
pracovnej činnosti v súvislosti s prevádzkou Občianskeho združenia Ipeľ – Hont.

III.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01. 2018 do 31.12. 2019.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavajúci sa zaväzuje :
- odovzdať vypožičiavateľovi jednotlivo, po vzájomnom dojednaní termínu, predmet zmluvy na
riadne užívanie, so všetkými dokladmi, potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy,
- oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu zmluvy,
- zabezpečiť servisné prehliadky, opravy vyplývajúce z bežnej prevádzky predmetu zmluvy,
- predmet zmluvy odovzdáva požičiavajúci vypožičiavateľovi bezodplatne.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje :
- užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý,
- chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením,
- udržiavať predmet zmluvy v čistote,
- riadne sa starať o prevádzku predmetu zmluvy počas jeho užívania,
- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, za vypožičiavateľa môžu predmet
zmluvy užívať výlučne zamestnanci kancelárie MAS Občianske združenie Ipeľ – Hont,
disponujúci potrebnými oprávneniami,
- vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne
užívanie,
- v prípade odcudzenia, straty, poškodenia, poruchy alebo nehody nahlásiť túto udalosť
požičiavateľovi na telefónnom čísle +421 908 469 005 a v prípade potreby aj najbližšiemu
oddeleniu Policajného zboru SR,
- v prípade, že na vozidle, ktoré je havarijne poistené, vznikne poistná udalosť počas užívania
predmetu zmluvy vypožičiavateľom, preberá vypožičiavateľ na seba povinnosť uhradiť
požičiavajúcemu rozdiel medzi nákladmi na opravu a plnením poisťovne.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy je možné zmluvu ukončiť:
- jednostrannou výpoveďou, výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede zmluvnej strane,
- dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie
potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov.
4. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa posudzujú a riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými pre Slovenskú republiku.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane požičiavateľ jeden
rovnopis a vypožičiavateľ jeden rovnopis.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Šahách dňa: 2. 1. 2018

Za požičiavateľa :

----------------------------------------------------Ing. Miloš Kačáni

V Šahách dňa 2. 1. 2018

Za vypožičiavateľa :

---------------------------------------------------Jaroslav Péter – predseda združenia

