Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len “Zmluva“)

I.
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ:

BELLIMPEX s.r.o.
v zastúpení Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti
so sídlom: Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
IČ DPH: SK2022286629
Bankové spojenie: VÚB 2246860157/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vložka
č. 19019/N.

2. Vypožičiavateľ:

Obec Raslavice
v zastúpení: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
so sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 00322521

II.
Preambula
Vzhľadom na to, že požičiavateľ má záujem o predaj predmetu výpožičky a z jeho
dobrej vôle poskytne vypožičiavateľovi predmet výpožičky na vyskúšanie v súlade s touto
zmluvou, zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o výpožičke v nasledovnom znení:

III.
Predmet výpožičky
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet vypožičky v stave
spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.
Predmetom vypožičky je merač rýchlosti vozidiel BX-1 SPOMAĽ so štatistikou,
napájanie z verejného osvetlenia a s akumulátorom, výstavný kus.
Predmet výpožičky bude odovzdaný pre obec Raslavice.
Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá a namontuje vypožičiavateľovi po podpísaní
tejto zmluvy do 30 dní.
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,
d/
vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne.
Vypožičiavateľ prehlasuje že:

a/

7.
8.
9.

10.

bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je
v zmluve dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť
ho pred poškodením, stratou alebo zničením,
b/
vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osobe.
Vypožičiavateľ zodpovedá za prípadné poškodenie, stratu alebo krádež v hodnote
1.651 EUR s DPH, čo predstavuje aktuálnu cenníkovú cenu predmetného modelu.
marača rýchlosti vozidiel za 1 ks /použitý - výstavný kus/.
Vypožičiavateľ zabezpečí na vlastné náklady stĺp na osadenie merača rýchlosti,
prípojku z verejného osvetlenia a povolenie na osadenie.
Požičiavateľ predmet výpožičky dodá a namontuje bezplatne, avšak v prípade
neodkúpenia predmetu výpožičky vypožičiavateľom po ukončení tejto zmluvy,
požičiavateľ predmet výpožičky demontuje a za demontáž vyúčtuje vypožičiavateľovi
sumu vo výške 120 EUR s DPH. Cena je za 1 ks.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 60 dní, ktorá začne plynúť odo dňa
odovzdania predmetu výpožičky.

IV.
Záverečné ustanovenia.
1.
2.
3.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana
obdrží jeden exemplár.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú
ju slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne podpisujú.

Raslavice, 23.10.2013

.........................................
Mikuláš Németh, konateľ
požičiavateľ

.........................................................
Ing. Anton Lamanec, starosta
vypožičiavateľ

