Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka
uzavretá medzi zmluvnými stranami:

požičiavateľ:
Obec Bánov
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
IČO: 00 308 765
DIČ: 2021060646
Zastúpený: PhDr. Milošom Rybárom, starostom obce
a
vypožičiavateľ:
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Viničná 23, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31 440 291
IČ DPH: SK2020413857
Zastúpený: Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromír Valent, konatelia spoločnosti
Spoločne ako „zmluvné strany“

1. Predmet výpožičky
1. Predmetom výpožičky je:
• Mobilný terminál ZEBRA TC25BJ-10C102A6 – 2 ks s nasledovnou špecifikáciou:
• 1. Sériové číslo: 20078521402030
• 2. Sériové číslo: 20058521401415
• Stav zariadení: nové, zakúpené od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. na základe
preberacieho protokolu zo dňa 21.7.2020
• Príslušenstvo: 2 ks bezdrôtová nabíjačka, 2 ks kábel micro USB

2. Zmluvné podmienky
1. Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave
uvedenom v Časti 1. tejto zmluvy a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.
2. Požičiavateľ vypožičanú vec bezodkladne odovzdaná vypožičiavateľovi na základe
preberacieho protokolu, najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
3. Požičiavateľ prehlasuje, že:
a. je výlučným vlastníkom vypožičanej veci,
b. vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne.
4. Požičiavateľ bo oboznámený podľa § 617 Obč. zákonníka s návodom ako má
s vypožičiavanými vecami nakladať a vypožičiavateľ prehlasuje, že s takýmto návodom bol
oboznámený.
5. Vypožičiavateľ 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,
stratou alebo zničením,
b. vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osobe.
3. Doba výpožičky
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2020.
2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť do 3 pracovných dní od kedy ho
požičiavateľ o to písomne (mailom) požiada.
3. V prípade, že vypožičiavateľ vráti predmet výpožičky v inom stave nezodpovedajúcom
obvyklému opotrebeniu keďže sa jednalo o nové zariadenia, je požičiavateľ oprávnený
požadovať od vypožičiavateľa prefakturovanie nákladov na opravu zariadenia (doložené
reálnymi faktúrami za opravu) s tým, že vypožičiavateľ sa zaväzuje predmetné náklady
uhradiť v plnej výške.
4. Požičiavateľ má nárok na náhradu nákladov za opravy len pri dokázanom úmyselnom
poškodení vypožičaných zariadení. Na poškodenie veci sa vzťahujú primerané
ustanovenia § 420 a nasl. Obč. zákonníka.
5. Faktúra podľa bodu 3. bude vystavená so splatnosťou 14 dní.
4. Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke obce.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len po dohode zmluvných strán. Zmeny
sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú
podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden podpísaný
rovnopis.

V Bánove, dňa 27.8.2020

........................................
požičiavateľ
Miloš Rybár
Starosta obce

V Nových Zámkoch, dňa 27.8.2020

........................................
vypožičiavateľ

