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Zmluva o VÝPOŽlčk~;~~iL~
uzatvorenll podra ustanovenia § 659 anasl. zákona č, 40/1964 Zb.•Občiansky zákonnik vzneni neskorších predpisov

___ ..,... . ,_._.. .__....... (ďaleL!.~n .,zml~!.aU) ....._ _ ...__. _.__...__. ..__,._.....__._,

medzi

1. Požičiavateľom:

sldlo:

zapfsaným:

v mene ktorého koná

lCO:
DiČ:

JČDPH:

bankové spojenie :
IBAN:
(ďalej len"Požičiavateľ")

2. Vypožičiavateľom:

sldlo:

zapísaným :

vmene ktorého koná :

I ČO:

OIC:
IC DPH:
bankové spojenie :
JBAN ;
(ďalej len"Vypožičiavateľ")

Zvolenská teplárenská, a.s,

lučenecká casta 25
961 50 Zvolen
vObchodnom regístn Okresného súdu Banská Bystrica.
vodd.:Sa, vl. č.: 686/S
Ing.Anton Brčka , predseda predstavenstva
Mgr. Ján §trtho,EMBA, podpredseda predstavenstva
36052248
2020070030
SK 2020070030

a

Bratislavská teplárenská, a.s.

Turbínová 3
829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
v odd.: Sa, vl. č. : 285118
Ing. Miroslava Čalfová, finančný riadite ľ
Ing. Lukáš Buzek, manažér správy budova logistiky
35823542
2020285245
SK 2020285245,.

a
(Vypožičiavater a Požičiavateľ ďalej ako "zmluvné strany')

nasledovne:

Článok I.
Predmet a účel zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy Požičiavat el' prenecháva Vypoži čiavateľovi do bezplatného dočasného užívania
motorové vozidlo:

• Značka Audi,
• EVČ :
• VIN:

(ďalej lt::fI . p r e l:lIlll:l l.nll u v y" alebo .vozidlo")zapodmienok určených touto zmluvou vstave spôsobílom
nariadne užívanie.



2. Vozidlo jevo vlastníctve Požičiavatera, jevybavené bežným príslušenstvom, jeriadne prihlásené, má zaplatené
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ahavarijné
poistenie motorového vozidla a daň z motorových vozidiel.

Článok ll.
Trvanie a účel výpožičky

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že kprevzatiu aodovzdaniu predmetu zmluvy dôjde dňa : .
vdohodnutom mieste zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sú časne pri podpise tejto zmluvy podpisujú preberacl protokol o odovzdaní a prevzati
motorového vozidla. Protokol o odovzdani aprevzati motorového vozidla tvori prilohu č, 1k tejto zmluvy ajej
neoddeliteľnou súčasťou.

3. Zmluvné strany sa dohodli,žepredmet zmluvy bude využívať Vypožičiavateľ na účet, na ktorý obvykléslúži.

Článok III
Doba výpožičky

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, ževýpožička motorového vozidla sadojednáva na dobu určitú odo dňa

prevzatia predmetu zmluvy do 31. 12. 2021 .

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu zmluvy aj pred
skončením doby výpožičky podra predchádzajúceho odseku, pre pripady ak Vypožičiavateľ neužíva predmet
zmluvy riadne alebo ak predmet zmluvy užíva v rozpore s účelom využitia, alebo ak Vypožičiavateľ koná v
rozpore s podmienkami tejto zmluvy.

Článok lV
Práva apovinností

1. Požičiavater je povinný:
a) odovzdať Vypožičiavateľovi predmet zmluvy na užívanie v stave spôsobilom na riadne užIvanie so

všetkými dokladmi,
b) oboznámif Vypožičiavaleľa s technickým stavom predmetu zmluvy,
c} mať predmet zmluvy poistený.

2. Vypožičiavateľ je povinný:
a) po protokolámom prevzat! predmetu zmluvy zabezpeč i jeho riadne uživanie lf súlade s účelom jeho

použitía avzmysle predpísaných technickýchpodmienok použitia vyplývajúcich l užívateľského manuálu,
a lf súlade s tou zmluvou a užívať predmet zmluvy tak, aby nedošlo k jaho poškodeniu, strate alebo
zničeniu alebo k odcudzeniu. Vypožičiavatef zodpovedá Požičiavateľovi za škodu spôsobenúporušením
povinnosti podľa predchádzajúcej vety.

b) uhrádzať náklady na pohonné hmoty,
c) uhradiť alikvotnú časť povinného zmluvnéhopoistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou

motorového vozidla a havarijného poistenia motorového vozidla prislúchajúcu na obdobie trvania
výpožičky atov lehotedo 15 dní odo dňa skončenia Výpožičky,

cl) uhradiť alikvotnúčasť dane z motorových vozidiel prislúchajúcu zaobdobie trvania výpožičky ato vlehote
do15 dni odo dňa skonče nia výpožičky,

e) uhradiť náklady súvisiace s STK alebo EK vozidla za predpokladu, že počas obdobia výpožičky bude
nutné urobiť STK alebo EK na vozidle,

n počas doby trvania výpožičky udržiavať predmet zmluvy v riadnom a prevádzkyschopnom stave a
uhrádzal' náklady na bežnú údržbu, opráv predmetu zmluvy,

g) zabezpečiť servisné prehliadky vozidla na svoje náklady, s tým. že je povinný o tejto skutočnost i

oboznámiť Požičiavateľa ,

h) podobu užívania predmetu zmluvy neprenechať ho do užfvaniatretej osobe,
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3. Vypožičiavateľ vpripadoch uplatnenia tzv. objektlvnej zodpovednosti za porušenie dopravných predpisov
o pravidlách cestnej premávky berie plnú zodpovednosť azaväzuje sa uhradiť všetky prípadné sankcie
uložené príslušným oddelením PZ SR počas doby trvania zmluvy ato aj po zániku zmluvy z tnulu nároku
Požičiavate ra na náhradu pokuty za predpokladu, že bude preukázané uloženie pokuty vobdobi podľa článku

III ods. 1tejto zmluvy.

4. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky a o osobitných
pravídlách ožlvania predmetu výpožičky, najmä o návode napoužívanie a technických nonnéch vzťahujúcich

sana predmet zmluvy.

tlánokV
Skončenie výpožičky

1. Táto zmluva zaniká upfynutím doby výpožičky .

2. Túlo zmluvu možno skončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od zmluvy Požičiavateľom vprípade,akVypožičiavateľ neužlva predmet zmluvy riadne

alebo houžíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému predmet zmluvy slúži,
c) písomnou výpoveďou ktorejkorvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 7 dní, ktorá

začlna plynúť nasledujúcim dňom podoručení vyPovede druhej zmluvnej strane.

3. Vypožičiavateľ je povinný po skončení výpožičky bezodkladne Požlčiavaterovi vrátiť predmet zmluvy vstave,
vakom ho prijal s prihliadnutím nabežné opotrebovanie predmetu zmluvy, odovzdanie sauskutočni na základe
odovzdávacieho apreberacieho protokolu.

4. za všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas trvania tejto zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu
Vypožič iavateľ.

5. 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 poísťovňa poistnú udalosť zlikviduje v
prospech Požičiavateľa azašle mu na jeho účet finančné prostriedky.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných pmvnych predpisov Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným a Občianskym zákonnlkom.

2. Práva apovinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na pdpadných právnych
nástupcovoboch zmluvných strán.

3. Vprípade, ak saniektoré ustanovenietejtozmluvy ukáže (alebo saneskôr-stane) neplatným alebo neučinným

alebo neaplikovatefnym. nedotýka sa toostatných ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradil' neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovatefné ustanovenie
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšl'anému účelu nsplatného alebo neúčínnéh o alebo
neapfik ovateľného ustanovenia a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnejstrane.

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.

5. Zmluva ie vyhotovená vdvoch (2) v vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno
(1)vyhotovenie.
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6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že táto zmluva bude zverejnentl v zmysle ustanovenia § 5a zákona č.

21112000 Z. z. o slobodnom prlstupe kinformáciám vzneni neskomich predpisov (ďalej len "zákon Č.

211/2000 Z. z.j, ato nepretržite počas existencie ztlväzkov vzniknutých ztejto zmluvy, minimtllne však po
dobu 5 rokov od nadobudnutia ú~nnosti te~o zmluvy.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jejpodpisu zmluvnými stranami a účinnosf dOOm nasledujúcim po dni
jejzverejnenla vCentrálnom registri zmlúv.

8. Zmluvné strany prehlasuju, že sa sobsahom tejto zmluvy pred jej podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý
prejavili urtite azrozumiteľne, je slobodný avážny,sobsahom zmluvy súhlasia. na znak čoho jupodpisuJú.

PrUoha Č. 1: Protokol oodovzdan! aprevzatí motorového vozidla

VBratislave dňa '!:.~ ,~,?,?

za Vypožičiavatera:

iŕig . Miroslava ČaiiSvá
finančný riaditer spoločnosti
Bratislavská teolárenská. a.s.

za Požičiavatera:

~Anton Brtka
predseda stavenstva spoločnosti

Zvolenská teolárenská. a.s.

------ Mgr. JáňŠtriho, EMBA.----- ---.-.-

podpredseda predstavenstva spoločnosti

Zvolenská teplárenská. as.
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