
Zmluva o výpožičke 

uzatvorená podl'a § 659 a následne Občianskeho zákonníka 

I. Zmluvné strany 

l. Obec Vojany, IČO: 00332127, Vojany č.72, 076 72, zastúpená Štefanom Czinkeom
starostom obce - ďalej ako požičiavatet 

2. Futbalový klub Vojany, IČO: 31947743, PSČ 076 72 Vojany, zastúpený Zoltánom 
Bérešom -ďalej ako vypožičiavate!: 

II. Predmet zmluvy : 

l. Požičiavateľ je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí podľa prílohy číslo l. Príloha 
tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. 

2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy vypožičÍava vypožičiavateľovi predmet zmluvy 
uvedený v čl. II/l tejto zmluvy, aby tento užíval pre účely športu a telesnej kultúry. 

3. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom vypožičiavaných vecí 
a prehlasuje, že tieto sú spôsobilé na riadne užívanie pre dohodnutý účel. 

4. Požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypožičiavateľovi dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

III. Doba výpožičky 

Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa dohodli, že predmet zmluvy požičiavateľ odovzdá do 
bezplatného užívania vypožičiavateľovi dňom účinnosti tejto zmluvy na dobu neurčitú. 

IV. Práva a povinností zmluvných strán 

l. Vypožičiavateľ umožnÍ požičiavateľovi po predchádzajúcom vyrozumení umožniť 
vykonanie kontroly vypožičaných vecí, spôsobu a účelu užívania. 

2. Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmet zmluvy pred poškodením alebo zničením. 
Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na vypožičanej veci a zaväzuje sa 
túto škodu uhradiť požičiavateľovi alebo uviesť vec do pôvodného stavu. 

3. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa dohodli že túto zmluvu môže vypovedať 
ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu a to písomne v trojmesačnej 
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom po doručení písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane. 



V. Záverečné ustanovenia : 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia 
na internetovej stránke obce. 

2. Na práva a povinností neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dve vyhotovenia. 

4. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba vo forme písomného dodatku 
k tejto zmluve podpísanej obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich práva a slobodnej 
vôle, vážne, určito a zrozumiteľne, zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ~a znak súhlasu s touto zmluvou ju 
vlastnoručne podpísali. 

Vo Vojanoch dňaH-.1~.2015 

Požičiavateľ: Vypožičiavateľ: 
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