Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
č.120/2019
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Požičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach technických:
Kontaktný e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
IČO:
DIČ
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:

LED-SOLAR, s. r. o.
Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Waldemar Rura – konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Jaduš, PhD.
Ing. Jaroslav Jaduš, PhD.
info@led-solar.sk
UniCredit Bank
SK9011110000001333800000
UNCRSKBX
44070152
2022581011
SK2022581011
Okresný súd Prešov, oddiel Sro , vložka č. 19889/P

(ďalej len „požičiavateľ“)
1.2. Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných :
Osoby oprávnené jednať
vo veciach technických:
Kontaktný
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Zapísaný v obchodnom registri:

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Obec Kračúnovce
OcÚ, Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce
František Mašlej – starosta obce
František Mašlej – starosta obce

00322181
2020777561

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Požičiavateľ je vlastníkom hnuteľných vecí – LED svietidiel uvedených v článku II. bode 1.
tejto zmluvy.
2. Požičiavateľ ako vlastník prehlasuje, že na predmete výpožičky neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená alebo iné užívacie práva v prospech tretích osôb a ani iné právne povinnosti, ktoré
by vypožičiavateľovi bránili alebo ho obmedzovali vo výkone jeho práva podľa tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky nasledujúce
hnuteľné veci:
LED Street S II 23W M6
Cena za ks:

4 ks

0190199,200,201,202

253,20 EUR vrátane DPH

Spolu: 1 012,80 EUR vrátane DPH.

2. Požičiavateľ v lehote 2 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami dodá
predmet výpožičky vypožičiavateľovi (vlastnou dopravou) na adresu Obecný úrad Kračúnovce
350, 087 01 Kračúnovce, spolu s Protokolom o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky (ďalej
len „preberací protokol“) v dvoch vyhotoveniach, na ktorom vypožičiavateľ potvrdí svojim podpisom
prevzatie predmetu výpožičky. Jedno vyhotovenie preberacieho protokolu je vypožičiavateľ povinný
bez zbytočného odkladu zaslať požičiavateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v článku I. bode 1.1.
Odovzdanie predmetu výpožičky je možné aj po častiach. V preberacom protokole uvedú zmluvné
strany aj výrobné čísla jednotlivých výrobkov a prípadné ďalšie súvisiace výrobky, ktoré budú
predmetom výpožičky (napr. napájacie káble, externé zdroje a pod.) ako ich neoddeliteľná súčasť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je oprávnený prenechať predmet výpožičky do
užívania iným osobám len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.

Článok III.

Účel a doba výpožičky

1. Účelom výpožičky je skúšobná prevádzka LED svietidiel pre verejné osvetlenie, rovnako aj
odskúšanie

a

predvedenie

ich

svetelno-technických

parametrov

v praxi

pre

potreby

vypožičiavateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 1 mesiaca
od podpísania preberacieho protokolu k tejto zmluve podľa článku II bodu 2 tejto zmluvy, najviac
však do 27.3.2019

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave, ktorý je
spôsobilý na riadne užívanie na účely tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný udržiavať
predmet výpožičky v tomto stave.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať v súlade s touto zmluvou, opatrovať
a chrániť ho pred poškodením, zničením alebo stratou.
3. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky výlučne v súlade s dojednaným účelom
výpožičky podľa článku III tejto zmluvy.
4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky a ani jeho časti do nájmu,
podnájmu alebo výpožičky tretím osobám s výnimkou dojednanou v článku II. bode 3. tejto
zmluvy. Vypožičiavateľ ani tretie osoby, s ktorými vypožičiavateľ uzatvoril zmluvu, nie sú
oprávnení vykonávať na predmete výpožičky žiadne úpravy bez súhlasu požičiavateľa.
5. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobe poverenej požičiavateľom
poruchy na predmete výpožičky, potrebu opráv alebo servisných zásahov, ktoré vykoná
požičiavateľ na vlastné náklady po doručení predmetu výpožičky požičiavateľovi na miesto
určené v záhlaví tejto zmluvy ako sídlo požičiavateľa.
6. Požičiavateľ je povinný oboznámiť vypožičiavateľa s faktickým stavom predmetu výpožičky.

7. Požičiavateľ nie je povinný vykonať inštaláciu predmetu výpožičky, avšak na požiadanie
vypožičiavateľa sa zaväzuje poskytnúť vypožičiavateľovi súčinnosť pri inštalácii predmetu
výpožičky v mieste inštalácie. Súčinnosť požičiavateľa zahŕňa predovšetkým poskytnutie
informácií o spôsobe montáže a podmienkach prevádzkovania predmetu výpožičky.
8. Náklady, ktoré vzniknú požičiavateľovi poskytnutím súčinnosti pri inštalácii predmetu
výpožičky u klienta vypožičiavateľa, znáša vypožičiavateľ.
9. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho
zavinením alebo zavinením tretích osôb. Výška náhrady za poškodenie a/alebo zničenie LED
svietidiel bude stanovená na základe hodnoty príslušnej položky uvedenej v článku II. bode 1.
tejto zmluvy.
10. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvy, najmä v prípade,
keď bude vypožičiavateľ, resp. tretia osoba užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným
účelom výpožičky, resp. nebude predmet výpožičky užívať na dojednaný účel alebo poruší
povinnosť uvedenú v článku IV. bode 4. Tým nie je dotknuté právo oboch zmluvných strán
odstúpiť od zmluvy v prípade iného závažného porušenia povinností podľa tejto zmluvy.
11. Táto zmluva zaniká:
11.1. uplynutím dojednanej doby výpožičky,
11.2. dohodou oboch zmluvných strán,
11.3. odstúpením od zmluvy.
12. V prípade zániku tejto zmluvy sa vypožičiavateľ zaväzuje vrátiť predmet výpožičky
požičiavateľovi bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia platnosti zmluvy.
13. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho
prebral s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky protokol.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike.
2. Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná nasledujúci deň po dni
zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa (obce).
3. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných

obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
že zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdržala po
jednom výtlačku.

V Kračúnovce, dňa 27.02.2019

V Prešove, dňa 27.02.2019

…………………………………
František Mašlej
starosta obce

….…………………………..
Ing. Jaroslav Jaduš, PhD.
konateľ

Za vypožičiavateľa

Za Dodávateľa

