
Zmluva o výpožičke č. E -27l2022-AH
uzatvorená podl'a $ 659 a nasl. zák. č,. 40l1964 Zb. občíanskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len ,,Zmluva")

čHnok I.
Zm|uvné stľany

Vypožičiavatel':
Názov : Mesto Turzovka
Sídlo: Stľed l78' 023 54 Tuľzovka
Štututárny orgán: [IDr. Ľubomír Golis, pĺimátor mesta
oprávnený k podpisu zĺn7uvy: IIIDr. Ľubomíľ Golis, primátor mesta
ICo: 00314331 DIČ:2O205533|5
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. pob. Čadca
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002

Požičiavatel':
Meno a priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvale bytom:
Kontaktné údaje:

Terézia Repčiková
37.03.1977, rod. číslo: 77 533I 18826
023 54 Tuľzovka, Dlhá nad Kysucou č. t71
terezia.repcikova@turzovka.sk; {ĺr: +42I gI5 782 74I

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o v1ýpožičke je hnutel'ný majetok:
- Mikrovlnka ECG

Čhnok III.
J,. .ucet vypozrcl(y

I. Zmluva o vypožičke sa uzatvára pľe potľeby vypožičiavatelh a bude vy'llŽivanána úseku
ekonomickom a správy majetku mesta Turzovka.

2.PoŽičiavatel' je povinný odovzdať vypožičiavatel'ovi predmet výpožičky v Stave spôsobilom na
riadne užívanie.

3' VypoŽičiavatel' je povinný predmet výpoŽičky chľániť pred poškodením, stratou, alebo zničením.
4. Vypožičiavatel' nie je oprávn ený užívať predmet výpoŽičky alebo jej časť na iný ako vyššie

dohodnutý účel' 
Článok IV.

Doba výpožičky

1 . Výpožička sa uzatvára na dobu uľčitú od 01 . 1 1 .2022 do 3l .12.2025

článok V.
ĎaKie dohodnuté podmienky

1' Náklady spojené s prevádzkou predmetu zmlrrvy znáša vypoŽičiavatel' a náklady spojené
s opravami, ktoré presahujú rozsah bežných opľáv a ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu
zmluvy, znáša požičiavatel'.

2.PoŽič'iavatel'sa zaväzuje vypožičať predmet zmluvy bezodplatne, počas celej doby trvania tejto
zmluvy.
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Clánok VI.
Skončenie výpožičky

1. Výpožička skončí :
- po uplynutí dobyvýpoŽičkyalebo
- dohodou zmluvných strán alebo
- vypovedaním zmluvy o u-ipožičke písomným upozornením 1 mesiac vopred.
2. YypožIčiavatel' je povinný predmet výpožičky vrátiť najneskôr do konca uľčenej doby zapoŽiéania

uvedenej v Čt. ry' tejto zmluvy'
3' PoŽičiavatel' je oprávnený požadovať wátenie pľedmetu výpožičky v pľípade, že ho l'ypožičiavatel'

neuživariadne, alebo ho uživav rozpore s účelom uvedeným r, Č1. III. tejto zmluvy.
4. VýpoŽička môŽe zaniknilť jej nefunkčnosťou, a prípadne jej neľentabilnou opravou alebo

zničením.

Clánok VII.
Platnost'zmluvy

l. Výpožička hnutelhej veci podl'a tejto zmluvy je v súlade s platnými Zásadami hospodáľenia
s majetkom mesta a platnou legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce'

2. Doručením akýchkol'vek písomností na záHaďe tejto zmluvy a1ebo v súvislosti s touto zmluvou sa
rozumie doručeníe písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záh7avi zmluvy, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany',

3. Táto zmluva môže bf menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných stľán
očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddelitel'nú súčasť.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.

5. Táto zmluva je povirrne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č. 21112000 Z'z' o s|obodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

6. Vzmysle $ 7 ods.10 zákona é.42812002 Z'z. v znení neskorších predpisov oochrane osobných
údajov, nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so Spracovaním osobných údajov,
uvedených v časti ,,Zrnluvĺé stranyo' tejto zmluvy, pre potreby realizácie účelu tejto zmluvy.
Požičiavatel'ov súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov Vypožičiavatel'ovi platí počas celej
doby trvania vďahu upraveného touto zmluvou.

7. Zm7uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jeden rovnopis obdrží každá' zmluvná
strana.

8. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že vyjadruje ích skutočnú, vážnu a slobodnú vôl'u
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Turzovke lľ''lĺ' !,ĺlI)
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VypoŽičia
JUDr. Ľu Golis

Turzovka
Terezia Repčiková

Primátor
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