Zmluva o výpožičke

uzatvorená podl'a s 659 a nasl. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(d'alej len,,zmluva") medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Požičiavatel':

oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty

Sídlo:
tČo:

Stúrova 59, 900 01 Modra
00304956
Konajúca prostredn íctvom:
Juraj Petrakovič, predseda predstavenstva

(ďalej len,,poŽiči avateľ')

a

Vypožičiavatel':
Mesto Pezinok
Radničnénám.7,902 01 Pezinok
00305022
Konajúci prostredníctvom:
lng. arch. lgor Hianik, primátor

Sídlo:
tČo:

(d'alej len,,vypoŽičiavateľ')
(poŽičiavatel' a vypoŽičiavatel' ďalej spolu ako,,zml

IJv né straný')

č!ánok I.
Predmet a účelzmIuvy

1.

PoŽičiavatel' prenecháva do bezplatného uŽívania vypoŽičiavatel'ovi za podmienok
uvedených v tejto zmluve hnutel'né veci: ,,Elektrobicykle Cycleman CEB18mid" v počte 6
kusov, obstarávacej hodnote: 'ĺ.351,06 €/1ks sDPH, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
poŽĺčiavatela (ďalej aj ako ,,predmet výpoŽičky"). Kúpa predmetu qýpoŽičky poŽičiavatelbm
bola podporená dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

2.

PoŽičiavatel'po podpísaní tejto zmluvy protokolárne odovzdá predmet výpoŽičky uvedený
v bode 1 tohto článku zmluvy vypoŽičiavatelbvi na základe protokolu o odovzdaní a
prevzatí predmetu výpoŽičky.

3.

VypoŽičiavatel'
spôsobom.

4.

VypoŽičiavatel' nie je oprávnený vykonávať na predmete výpoŽičky Žiadne Úpravy bez
predchádzajúceho písomnéhosÚhlasu poŽičiavatel'a.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, Že poŽičiavatel' prenecháva vypoŽičiavatelbvi predmet
výpoŽičky uýlučne na Účel podpory a propagácie turizmu v Malokarpatskej oblasti
v Turistickom informačnom centre v zmysle projektu Podpora a rozv$ cestovného ruchu
v Malokarpatskom regióne v roku 2021, ktoý schválilo Ministersfuo dopravy a výstavby SR
(d'alej ako,,účelvýpožičký').

sa

zaväzu1e užívatpredmet uýpoŽičky na dohodnutý účelobvyklým
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článok Il.

Doba výpožičky

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Že na základe tejto zmluvy sa výpoŽička dojednáva na dobu
určitÚ, a to s účinnosťouodo dňa účinnostitejto zmluvy do 2027

č!ánok IIl.
ostatné dojednania

1.

VypoŽičiavatel' je oprávnený a povinný uŽívat predmet výpoŽičky v sÚlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, príslušnými technickými normami a s ustanoveniami občianskeho zákonníka,
je povinný zabezpečiť'ochranu predmetu výpoŽičky tak, aby nedošlo k poškodeniu,
odcudzeniu alebo k zničeniu predmetu výpoŽičky.

2.

VypoŽičiavatel' je povĺnný na predmete výpoŽičky vykonávať všetky potrebné opravy
a riadny servis na vlastné náklady.

3.

VypoŽičiavatel' potvrdzuje, Že predmet výpoŽičky je nový a v stave, ktoý je spôsobilý na
uŽívanie na Účely tejto zmluvy' VypoŽičiavatel' je povinný predmet výpoŽičky udrŽiavať v
tomto stave po celÚ dobu trvania tejto zmluvy.

4.

PoŽičiavatel'a vypoŽičiavatel'sÚ vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť kaŽdú
zmenu Údajov alebo skutočností,týkajúcich sa tejto zmluvy.

5.

VypoŽičiavatel' zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpoŽičky vznikli jeho
zavinením alebo zavinením tretích osÔb, ktoým umoŽnil k predmetu výpoŽičky prístup
(uŽívanie).

6.

PoŽičiavatel' podpisom tejto zmluvy sÚčasne udel'uje súhlas vypoŽivatel'ovi prenechať
predmet výpoŽičky do výpoŽičky spoločnostiTV PEZINoK, s.r.o., so sídlom Holubyho 42,
902 01 Pezinok, tČo: ss 726 032, ktorá bude oprávnená uŽívat predmet výpoŽičky na
Účel výpoŽičky vymedzený v čl. l' ods. 5 zmluvy.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, Že tÚto zmluvu mÔŽe ktorákolVek zmluvná strana kedykolVek
vypovedať písomnou výpoved'ou ajbez uvedenia dÔvodu. Pre prípad uýpovede zmluvné
strany dohodli výpovednÚ dobu 10 kalendárnych dní, ktorá začne plynÚť nasledujúci deň
po dni, v ktorom bola doručená písomná výpoved' druhej zmluvnej strane. Tým nie je
dotknuté právo zmluvných strán ukončiťtúto zmluvu kedykolVek a z akéhokolVek dôvodu
písomnou dohodou.

8.

Po ukončenízmluvy sa vypoŽičiavatel' zaväzqe predmet výpoŽičky vrátiť poŽičiavatel'ovi
v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a to najneskÔr do 3
pracovných dní od ukončenia zmluvy. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy spíšua podpíšu protokol.

článok lV.
Záverečné ustanovenia

1'

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo vzťahu zaloŽeného touto zmluvou,
ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú ustanoveniami občianskeho zákonníka'

2.

Táto zmluva sa mÔŽe meniť a dopĺňaťpísomnými a očÍslovanýmidodatkami podpísanými
obidvoma zm|uvnými stranami.
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3.

Neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy sú 2 prílohy - Protokol
predmetu zmluvy a obstarávacia faktúra k predmetu uýpoŽičky.

4.

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v sÚlade so zákonom č. 21112000 Z. z' o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov.

o odovzdaní a prevzatí

5. Zmluva

nadobÚda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosťnadobúda dňom nasledujúcim po dnĺjej zverejnenia v sÚlade
s občĺanskymzákonníkom.

6.
7

'

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch,

poŽičiavatel'.

z ktoých

tri obdrŽí vypoŽičiavatel' a dva

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu riadne prečítali,jej obsahu porozumeli, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni ani za obzvlášť neuýhodných podmienok, a na znak súhlasu s
ňou ju vlastnoručne podpisujÚ.

Prílohy:

č. 1 - Protokol o odovzdanía prevzatí predmetu zmluvy
c. z - obstarávacia faktÚra k predmetu výpoŽičky

V Pezinku, dňa 1. marca2022

PoŽičiavatel':

cestovného ľuchu Malé Karpaty

v. z.: Juraj Petrakovič, predseda predstavensfua

VypoŽičiavatel':

or Hiani

mátor

poŽičiavatel'
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