
                      
 

Projekt „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-Slovenských Beskýd “ je spolu-

financovaný Európskou úniou, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej 

 spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

Zmluva o výpožičke 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

medzi: 

 

 

Požičiavateľ: 

Obec Raslavice, 

Hlavná 154,  

086 41 Raslavice,  

zastúpený starostom obce Marekom Rakošom 

 

a 

 

Výpožičiavateľ: 

Centrum Kultury w Korzennej, 

33-322 Korzenna 342, 

zastúpený riaditeľom Andrzejom Bogdalom, 

 

 

§ 1 

1. Požičiavateľ odovzdáva do bezplatného užívania Výpožičiavateľovi predmet výpožičky:  

- 3 ks drevené stánky  (Stručný technický popis: konštrukčný materiál: drevo (borovica a/alebo 

smrek) ; povrchová úprava: ošetrené náterom v prírodnej farbe; strecha vyrobená z tatranského 

profilu prekrytá PVC fóliou; zakrytie bočných a prednej steny pod pultom.) 

2. Predmet výpožičky slúži na realizáciou projektových aktivít spojených s propagáciou ľudovej 

kultúry poľsko-slovenského pohraničia. 

 

§ 2 

1. Predmet výpožičky je určený pre prezentáciu regionálnej kuchyne v rámci projektu „Kultúra 

bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-Slovenských Beskýd“, ktorý 

je financovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

2. Predmet výpožičky je nový a v dobrom stave čo potvrdzuje Výpožičiavateľ vzatím do užívania. 

3. Obe zmluvne strany potvrdzujú, že prevzatie predmetu výpožičky, o ktorom pojednáva §1 sa 

uskutočnilo 23.08.2018 v Korzennej (PL). 

 

§ 3 



                      
 

Projekt „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-Slovenských Beskýd “ je spolu-

financovaný Európskou úniou, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej 

 spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

1. Zmluva sa uzatvára od 23.08.2018 do 31.12.2024. Doba trvania výpožičky sa riadi princípmi 

udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov od dátumu záverečnej platby partnerovi.  

2. Po upływie powyższego terminu Użyczający i Biorący do używania ustalą dalszy sposób 

dysponowania i użytkowania przedmiotu użyczenia.  

Po uplynutí uvedeného termínu Požičiavateľ a Výpožičiavateľ dohodnú ďalšiu spôsob použitia 

predmetu výpožičky a likvidácie.  

 

§ 4 

1. Výpožičiavateľ používa predmet výpožičky v súlade so spôsobom jeho určenia. 

2. Výpožičiavateľ nemôže poskytnúť predmet výpožičky uvedený v § 1 na prenájom tretím 

stranám. 

3. Výpožičiavateľ sa zaväzuje vykonať všetky opravy predmetu výpožičky na vlastné náklady tak, 

aby sa zachoval jeho dobrý stav. 

§ 5 

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 

§ 6 

Všetky zmeny a dodatky k zmluve musia byť vykonané písomne. 

 

§ 7 

Zmluva je vyhotovená v dvoch identických kópiách, jeden pre každú stranu.  

 

 

 

Požičiavateľ (Obec Raslavice)            Výpožičivateľ (Centrum Kultury w Korzennej)                 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………………… 

 

Korzenna 14.07.2018 

Korzenna 14.07.2018 

 


