
Z m l u v a   o   v ý p o ž i č k e 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 659 a nasl. OZ 

 
 
Požičiavateľ:                  Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia 

o sídlom: Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou 

zastúpený: Mgr. Adriana Szilágyiová, riaditeľka MsKS 

IČO: 00 135 305 
DIČ: 2020496918   

Bankové spojenie:  VÚB a.s.,  č. ú.  SK64 0200 0000 0000 0353 4542 

Tel./fax:  055 - 4602173 /  055 - 4899421 

e-mail: kultura@moldava.sk 

 (ďalej ako „vypožičiavateľ“) 
a 
Vypožičiavateľ:             Mestský športový klub Moldava nad Bodvou 

so sídlom: Školská 2 ,045 01  Moldava nad Bodvou 

prevádzka:  Hlavná 58, 045 01  Moldava nad Bodvou  

zastúpený: p. Tibor Podracki, riaditeľ MŠK Moldava  

IČO: 52395154 
DIČ: 2121005106   

Bankové spojenie:   ………………… 

Kontakt:  0948 169 109 

e-mail: mskmoldava@moldava.sk 

  
(ďalej ako „vypožičiavateľ“) 
 
 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o výpožičke: 
 

 
 

Čl. I 
 
1. Touto zmluvou sa požičiavateľ zaväzuje odovzdať predmet výpožičky t.j. drevený stánok 

2 x 3m s osvetlením  vypožičiavateľovi a umožniť mu jeho bezplatné užívanie. 
 
2. Predmet výpožičky je výlučným vlastníctvom požičiavateľa, ktorý je oprávnený s ním 
nakladať. 
 

Čl. II 
 
1. Požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne 

užívanie dňom podpísania tejto zmluvy.  
 



2. O odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky spíšu zmluvné strany zápisnicu. 
 
3. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky v súlade účelom, na ktorý slúži. 
      
4. Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmet výpožičky pred poškodením, zničením alebo 

stratou.  
 
5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený predmet výpožičky previesť na tretiu osobu. 
 

 
Čl. III. 

 
1. Vypožičiavateľ je zodpovedný za poškodenie, zničenie alebo stratu predmetu výpožičky. 
 
2. Vypožičiavateľ je povinný nahradiť požičiavateľovi skutočnú škodu, ktorá vznikla 

požičiavateľovi, porušením právnych povinností vypožičiavateľa. 
 

Čl. IV 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
2. Účastníci tejto zmluvy môžu túto zmluvu  písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 2 mesiace, a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 

 
3. Požičiavateľ môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, a to v prípade, ak vypožičiavateľ 

bude nakladať s predmetom výpožičky spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s účelom jeho 
využitia, ako aj v prípade, ak predmet výpožičky bude zneužitý v neprospech požičiavateľa 
alebo sa prostredníctvom neho budú porušovať všeobecne záväzné právne predpisy. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné ihneď, keď sa o tom dozvie vypožičiavateľ. 
Vypožičiavateľ je povinný do 2 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedel o odstúpení od 
tejto zmluvy, vrátiť požičiavateľovi predmet výpožičky. 

 
Čl. V 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

2 vyhotovenia. 
 
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom,  ju 

vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
V Moldave nad Bodvou, dňa 11.06.2020 
 
 
 
..........................................................                                     ........................................................ 
      Požičiavateľ                                                                            Vypožičiavateľ 

 



Príloha č. 1 k zmluve o výpožičke zo dňa 11. 06. 2020 
 

Špecifikácia predmetu výpožičky a Protokol z fyzického odovzdania 
a prevzatia predmetu výpožičky 

 
 
    Dňa 11. 06. 2020 bolo vykonané odovzdanie a prevzatie následného predmetu výpožičky: 
 
 

1. Údaje o odovzdávajúcom a preberajúcom: 
 

Odovzdávajúci: 
Požičiavateľ: 
Organizácia: 
V zastúpení: 

Mestské kultúrne stredisko 
Hlavná 58 
045 01  Moldava nad Bodvou 
Mgr. Adriana Szilágyiová  

Preberajúci: 
 
Vypožičiavateľ: 
Organizácia: 
 
V zastúpení: 

Mestský športový klub Moldava nad 
Bodvou  
Školská 2 ,045 01  Moldava nad Bodvou 

Hlavná 58, 045 01  Moldava nad Bodvou  

p. Tibor Podracki 

 
2. Predmet výpožičky: 
 
 

Druh: Drevený stánok 2 x 3m s osvetlením 
Inventárne číslo: 181208 
Obstarávacia cena za kus: 1 490,86 € 
Počet kusov: 1 
 
 
 
 

 
3. Podpisové doložky: 

 
Odtlačok pečiatky odovzdávajúceho: 
 
 
 
 
 
Dátum a podpis požičiavateľa: 

Odtlačok pečiatky preberajúceho 
 
 
 
 
 
Dátum a podpis vypožičiavateľa: 

 


