
Centrálne číslo zmluvy: 554/2022 

ZMLUVA 

o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi : 

I. 

Zmluvné strany 

Mesto Trnava 

so sídlom Hlavná 1, Trnava 

IČO: 00 313 114 

štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, LLM, primátor mesta 

 ( ďalej len požičiavateľ ) 

a 

Meno a priezvisko, titul: Mgr. Ľubica Horváthová 

Bydlisko : V. Clementisa 53, 917 01 Trnava  

Dátum narodenia:  

Číslo OP:  

 

 ( ďalej len vypožičiavateľ ) 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

1. Požičiavateľ touto zmluvou bezodplatne prenecháva na užívanie vypožičiavateľovi na dobu 

dohodnutú v článku III. tejto zmluvy motorové vozidlo:  

Druh vozidla: Osobné  

Továrenská značka, typ: Volkswagen Caravelle 

Evidenčné číslo: TT 597 FH 

Farba vozidla: Modrá metalíza 

Číslo karosérie (VIN): WV2ZZZ7HZEH022445 
Rok výroby: 2013 

Číslo technického preukazu: PC 457875 

(ďalej iba „predmet výpožičky“), a to v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

2. Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky užívať pre súkromné potreby: v rámci EU 

 

 



Centrálne číslo zmluvy: 554/2022 

III. 

Doba výpožičky 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej uzatvorenia do 15.07.2022. 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Požičiavateľ je povinný : 

• ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na základe 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí bez závad brániacich jeho riadnemu užívaniu, 

vybavené povinnou výbavou, pomôckami na bežnú údržbu a dokladmi od poistenia, 

technickým preukazom, 

 

•   oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu výpožičky, 

 

Vypožičiavateľ je povinný : 

• užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý, 

• uhrádzať náklady na pohonné hmoty, 

• chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, 

• v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu výpožičky oznámiť túto 

skutočnosť bezodkladne požičiavateľovi, 

• v prípade odcudzenia bezodkladne oznámiť skutočnosť príslušným orgánom na zabezpečenie 

ďalšieho zákonného postupu, 

• v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete výpožičky bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 

poverenému zamestnancovi požičiavateľa, t. č.  0905 104 859 na nahlásenie tejto skutočnosti 

poisťovni, 

• udržiavať predmet výpožičky v čistote, 

Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet  výpožičky na užívanie tretej osobe. 

V. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Požičiavateľ vyhlasuje, že predmet výpožičky je poistený, PHZ č. zmluvy 5519001646, PZP 

3559006849, PHZ 0999000296 

2. Vypožičiavateľ vyhlasuje a zaväzuje sa v prípade uloženia peňažnej sankcie za 

priestupok ním spôsobený užívaním predmetu výpožičky, uhradiť ju požičiavateľovi 

v plnej výške.  
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VI. 

Ukončenie výpožičky 

1. K ukončeniu platnosti tejto zmluvy môže prísť: 

a. uplynutím dohodnutej doby výpožičky podľa ods. 1 článku III. tejto zmluvy, 

b. písomnou dohodou zmluvných strán, dňom v dohode uvedeným, 

c. písomným odstúpením od zmluvy zo strany požičiavateľa alebo vypožičiavateľa, pričom účinky 

odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

2. Požičiavateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak: 

a. vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s touto zmluvou a v rozpore s účelom 

v zmluve dohodnutým, 

b. vypožičiavateľ porušuje ostatné ustanovenia tejto zmluvy.  

3. Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa predmet výpožičky stane bez 

jeho zavinenia nespôsobilým na riadne užívanie. 

4. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť požičiavateľovi predmet výpožičky ku dňu ukončenia výpožičky 

v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

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

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za škody spôsobené na 

predmete výpožičky zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. V prípade vzniku poistnej 

udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavateľ povinný požičiavateľovi uhradiť, znížená o 

plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje 

v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú 

zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie 

tejto zmluvy. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 

slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v 

tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali. 

6. Zmluvy bola zverejnená dňa 24.06.2022 

V Trnave dňa 24.6.2022  

Za požičiavateľa:                                                              Za vypožičiavateľa: 

 

.......................................................                                         ............................................................. 
JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.      Mgr. Ľubica Horváthová, v.r. 

Primátor mesta 


