
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „Zmluva") 

Článok I 
Zmluvné strany 

Požičiavate!': 

Názov: Obec Kolárovice , zastúpená Ing.Jozefom Hruštincom , starostom obce 
Sídlo: 013 54 , Kolárovice č.389 
IČO: 321 362 
DIČ: 2020626443 

(ďalej aj ako „Požičiavateľ) 

a 

Vypožičiavate!': 

Názov: Poľovnícke združenie Kolárovice , zastúpené Ján Hlavoň , predseda 
Sídlo: 013 54 , Kolárovice 
IČO: 0031922031 
DIČ: 2020626817 

(ďalej aj ako „Vypožičiavate!") 

(Požičiavateľ a vypožičiavateľa ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 

Článok II 
Predmet zmluvy 

1. Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 
užívanie a vypožičiavate!' ho bez výhrad prijíma. 

2. Predmetom výpožičky je časť stavby č.607 parc.č. 4287 CKN , k.ú. Kolárovice o výmere 94 m 2 , z ktorej 
plochy pripadá na 2 miestnosti 72 m 2 , na chodbu 3m 2 , WC a kúpeľňu 22 m 2 . Podlaha je osadená 
parketami , na chodbe, WC a kúpeľni je na podlahe dlažba , steny kúpeľne a WC sú obložené obkladačkami. 
Nákres je súčasťou zmluvy. 

3. Požičiavateľ prehlasuje, že: 
a. je výlučným vlastníkom vypožičanej nehnuteľnosti 
b. predmet výpožičky nemá faktické - technické a právne vady, ktoré by obmedzovali vypožičiavateľa 

v jeho riadnom užívaní, 
c. vypožičiavate!' má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne. 

4. Vypožičiavate!' prehlasuje že: 
a. bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý alebo 

ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť ju pred poškodením. 
b. vypožičiavate!' neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osobe. 



r 

Článok III 
Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2035 
2. Trvanie zmluvy bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach 09.12.2019 uznesenie č. 59/A 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na 
základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že 
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

V Kolároviciach 31.12.2019 V Kolároviciach 31.12.2019 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia. 
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