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

požičiavateľ:
JRK Slovensko s.r.o.
Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 50 530 950
IČ DPH: SK2120371044
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č: 114896/B
Zastúpená: Marián Kobolka, konateľ
a
vypožičiavateľ:
Obec Bánov
Hviezdoslavova 34,
941 01 Bánov
IČO: 00 308 765
DIČ: 2021060646
Zastúpená: PhDr. Miloš Rybár, starosta
Spoločne ako „zmluvné strany“

1.

Predmet výpožičky

1. Predmetom výpožičky sú nasledovné zariadenia:
Popis zariadenia Sériové číslo
Príslušenstvo

Stav

Zebra TC200J

19098521401806 Retraktor

Drobné škrabance a prach usadený
v štrbinách, bez funkčných vád

Zebra TC200J

19143521400073 Retraktor

Obité rohy, škrabanec v dĺžke cca.
0,4 mm na displeji (v strede
vľavo), bez funkčných vád

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 po podpise tejto zmluvy vypožičanú vec bezodkladne odovzdaná
vypožičiavateľovi, najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
3. Požičiavateľ prehlasuje, že:
a. je výlučným vlastníkom vypožičanej veci,

b. predmet výpožičky nemá faktické, technické a právne vady, ktoré by obmedzovali
vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, okrem vád vyslovene uvedených v Časti 1.
tejto zmluvy,
c. vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne.
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.
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3.
Doba výpožičky
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020.
Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť do 3 pracovných dní od kedy ho
požičiavateľ o to písomne (mailom) požiada.
V prípade, že vypožičiavateľ vráti predmet výpožičky v inom stave nezodpovedajúcom
popisu v Časti 1 zmluvy, je požičiavateľ oprávnený vypožičiavateľovi vyfakturovať náklady
na opravu zariadenia (doložené reálnymi faktúrami za opravu).
V prípade, že vypožičiavateľ do dohodnutej lehoty predmet výpožičky nevráti
požičiavateľovi, požičiavateľ vystaví vypožičiavateľovi faktúru na predmet výpožičky
v cene 599 eur + DPH za každý kus zariadenia. Dňom vystavenia faktúry predmet
výpožičky prechádza do výlučného vlastníctva vypožičiavateľa.
Faktúry podľa bodu 3. a 4. vyššie budú vystavené so splatnosťou 14 dní.
Uhradením vystavenej faktúry sa považujú záväzky zmluvných strán za vysporiadané.
4.

Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa podľa § 47 a ods. 1
Obč. zákonníka.
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 Bratislave, dňa 9.9.2020

V Bánove, dňa 7.9.2020

........................................
požičiavateľ
Marián Kobolka
Konateľ
JRK Slovensko

........................................
vypožičiavateľ
PhDr. Miloš Rybár
starosta
Obec Bánov

