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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 659 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

I. 

Zmluvné strany 
  

 

  

POŽIČIAVATEĽ 

 

 Obec JASENICA 

Sídlo: Jasenica 130, 018 17 Jasenica 

IČO: 00 317 349 

DIČ: 2020684677 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martina ZELENÁKOVÁ – starosta obce 

Kontakt (tel. číslo, e-mail):   

 (ďalej len „Požičiavateľ“) 

 

a 

 

 

 

 

VYPOŽIČIAVATEĽ   

 

 Obec ZUBÁK 

Sídlo: Zubák 164, 020 64 Zubák 

IČO: 00 317 977 

DIČ: 2020615663 

Štatutárny orgán:  Pavol GELO – starosta obce 

Kontakt (tel. číslo, e-mail):   

 (ďalej len „Vypožičiavateľ “) 

 
(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ ďalej spolu v texte tiež ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako 

„Zmluvná strana“) 

 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o výpožičke ustanovenia § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení s nasledujúcimi ustanoveniami a podmienkami: 

 
 

II. 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Na základe Rozhodnutia č. 99 – ORŠHR/2022 o použití mobilizačných rezerv zo dňa 
28.11.2022 (ďalej len „Rozhodnutie“) vydaného v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 

372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách a doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom 
výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠHR“), bolo rozhodnuté 

o použití mobilizačných rezerv na riešenie mimoriadnej situácie na území Obce Jasenica, a to 
poskytnutím cisternového automobilu s pevnou nadstavbou. V zmysle pokynov na použitie 

uvedených v Rozhodnutí bola za zodpovednú osobu konajúcu v mene obce poverená Mgr. 
Martina Zelenáková – starostka Obce Jasenica (ďalej ako „zodpovedná osoba“).  
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       II. 
        Predmet zmluvy 

 

1. Požičiavateľ v zastúpení zodpovednej osoby sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto 
zmluve bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 

užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.   
 

2. Predmetom výpožičky je cisternový automobil s pevnou nadstavbou. 
 

Druh vozidla: Špeciálne vozidlo (N3) 

Továrenská značka: Renault 
Obchodný názov (model): Midlum 

Evidenčné číslo vozidla: BL892NX 
Výrobné číslo karosérie (VIN): VF644BHM000002638 

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 10.12.2013 

Farba: Biela 
 

3. Miestom plnenia, t.j. miestom odovzdania predmetu výpožičky je pracovisko požičiavateľa – 
Jasenica, ktoré je totožné s miestom vrátenia predmetu výpožičky. Dovoz aj odvoz predmetu 

výpožičky do a zo sídla požičiavateľa zabezpečí  vypožičiavateľ na vlastné náklady. 
 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje používať predmet výpožičky len na zabezpečenie účelu 

sanácie mimoriadnej situácie.  
 

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ je povinný : 

a. odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na riadne užívanie so všetkými dokladmi, 
potrebnými k užívaniu predmetu výpožičky, 

b. oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu výpožičky, 

c. pri odovzdávaní predmetu výpožičky bude mať tento plnú nádrž paliva. 

 2. Vypožičiavateľ je povinný : 

a. užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je špecifikovaný v čl. II. bod 4., 

b. chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, 
c. v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy toto oznámiť 

bezodkladne požičiavateľovi, 

d. v prípade odcudzenia a straty toto bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na 
zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu, 

e. v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy toto bezodkladne oznámiť 
požičiavateľovi, 

f. vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku 
zmluvného vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 

g. udržiavať predmet zmluvy v čistote, 

h. neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, 
i. pri odovzdávaní predmetu výpožičky bude mať tento plnú nádrž paliva ako tomu bolo 

pri jeho prebratí od požičiavateľa. 

3. Požičiavateľ  prehlasuje, že:   

a.  predmet výpožičky nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali 
vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, 

b.   vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne. 
 

 

 



ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

STRANA 3 Z 4 

 
 

4. Vypožičiavateľ prehlasuje že: 

a. bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý v čl. 
II. bod 4. alebo ktorému obvykle slúži,  

b. bude chrániť predmet výpožičky pred  poškodením, stratou alebo zničením. V prípade 

poškodenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
požičiavateľovi. V prípade vzniku škody na predmete výpožičky sa vypožičiavateľ zaväzuje 

tieto odstrániť, ak  dôjde k škode/ám, ktoré bude potrebné odstrániť treťou osobou sa 
vypožičiavateľ zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť náklady na jej/ich odstránenie,  

c. neprenechá predmet výpožičky bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa do užívania 
inému subjektu. 

 

IV. 
Doba výpožičky 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa prevzatia predmetu výpožičky, ktorý bude 

dohovorený medzi zmluvnými stranami vždy vopred a na presne dohodnutý termín. Táto zmluva 

sa ukončí v prípade pominutia dôvodov na vyhlásenie mimoriadnej situácie a jej 
odvolania/zrušenia, túto skutočnosť si bezodkladne zmluvné strany oznámia.  

2. Platnosť zmluvy môže byť ukončená: 
a. písomnou dohodou zmluvných strán,  

alebo 
b. písomnou výpoveďou. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Účinky výpovede nastávajú okamihom, keď jedna zmluvná strana zašle 

druhej strane výpoveď, Rozhodujúci je dátum pečiatky na zásielke obsahom, ktorej je 
výpoveď, resp. deň e-mailu, ktorým jedna zmluvná strana oznámila výpoveď zmluvy druhej 

zmluvnej strane, 
c. požičiavateľ  je oprávnený ukončiť zmluvu pred uplynutím doby a vypožičiavateľ je povinný 

predmet zmluvy vrátiť požičiavateľovi v prípade vzniku poistnej udalosti, pri ktorej dôjde k 

takému poškodeniu predmetu zmluvy, ktoré si bude vyžadovať vykonanie náročnejšej 
opravy.  

 
V. 

Osobitné dojednania 

1. Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že s prípade ak vypožičiavateľ v čase, kedy bude mať predmetné 

vozidlo k dispozícii v zmysle tejto zmluvy (ďalej len „rozhodné obdobie“) spôsobí stav, za ktorý by 

bola vyvodzovaná zodpovednosť požičiavateľovi v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, resp. akýkoľvek iný protiprávny stav nesie za 

tento zodpovednosť v plnom rozsahu vypožičiavateľ. Za týmto účelom sa vypožičiavateľ výslovne 
a neodvolateľne zaväzuje, že všetky uložené sankcie  na meno požičiavateľa (najmä pokuty), ale 

aj iné nároky na náhradu škody vzniknuté na živote, zdraví a majetku, atď., v plnej výške uhradí 

priamo subjektu, ktorý žiada od požičiavateľa predmetnú sumu uhradiť, a to ihneď, ako mu  
požičiavateľ predloží doklad preukazujúci, že bola na jeho meno uložená sankcia, resp. že iný 

subjekt si uplatňuje nárok na náhradu škody voči požičiavateľovi z titulu škody spôsobnej 
v súvislosti s motorovým vozidlom, ktoré užíval v rozhodnom období vypožičiavateľ. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti vypožičiavateľa definovanej v čl. V. bode 2 
tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný zaplatiť požičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 

EUR. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti vypožičiavateľa definovanej v čl. III. bode 

2 písm. i. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný zaplatiť požičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
50,00 EUR. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 

pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu 
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o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

VI. 
Záverečné ustanovenia. 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom prevzatia predmetu výpožičky vypožičiavateľom. 

 
2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, z tejto zmluvy vyplývajúce alebo s touto zmluvou súvisiace sa 

riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
súvisiacimi predpismi. 

 

3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
formou písomného dodatku k zmluve. 

 
4. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôli zmluvných strán, nie v tiesni a nie za 

nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany k 
dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy. 

 

5. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každý účastník 
zmluvy obdrží jeden  exemplár.  

 
 

V .............................. dňa ...............   V .............................. dňa ...............  

 
 

Požičiavateľ:       Vypožičiavateľ: 
 

 
 

 

.....................................................              …………...............................................           
Obec JASENICA             Obec ZUBÁK                   

Mgr. Martina ZELENÁKOVÁ – starosta obce          Pavol GELO – starosta obce 
 

 

 


