Naša značka: 0071/2016
Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Požičiavateľ:

Článok I.
Zmluvné strany
Technické služby, mestský podnik
so sídlom: E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
v zastúpení: Petrom Heilerom, riaditeľom podniku
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1415475002/5600
IČO: 00 185 213
IČ DPH: SK 2021107220

a
Vypožičiavateľ:

O.S.V.O. comp., a.s.
so sídlom: Strojnícka 18, 080 06 Prešov
v zastúpení: Ing. Petrom Bindasom, predsedom a.s.
IČO: 36 460 141
IČ DPH: SK2020011950
Oprávnený konať v mene vypožičiavateľa:
Štofaník Marek, ČOP: EB361752
(ďalej len zmluvné strany)

Článok II.
Predmet výpožičky a predmet zmluvy
1) Predmetom výpožičky sú nebytové priestory stavby, ktorá je vo vlastníctve Mesta
Banská Štiavnica a táto nehnuteľnosť sa nachádza v v k.ú Banská Štiavnica, par. č. C-KN
5411, ako stavba so súp. č. 1219 zapísané na LV č. 1 pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica
vedenom na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Banskej Štiavnici.
2) Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľom na bezplatné
dočasné užívanie nebytové priestory a to:
- skladové priestory (prízemná budova s rampou) o rozlohe 8,0 m x 4,10 m =
32,80 m2.
- časť skladových priestorov v sklade elektroodpadu (prízemná budova s rampou)
o rozlohe 7,80 m x 8,20 m = 63,96 m2.
o celkovej výmere: 96,76 m2.
- 4 ks parkovacích miest v areály hospodárskeho dvora TS, m.p. na ul. E. M.
Šoltésovej 1, na par.č. C-KN 5411, zapísaná na LV č.1 pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica
vedenom na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Banskej Štiavnica pre nasledovné
motorové vozidlá (plošiny) – evidenčné čísla : PO 188 EP , PO 457 EY, KE 835 IR, KE
441 IRa občasné parkovanie NMV IVECO Daily – evidenčné číslo: PO 386 EU
o celkovej výmere: 150 m2.
Článok III.
Účel výpožičky
1) Zmluva sa uzatvára pre potreby vypožičiavateľa, vykonávajúceho rekonštrukciu
verejného osvetlenia pre mesto Banská Štiavnica a to na uskladnenie materiálu potrebného
k rekonštrukcii a parkovanie motorových vozidiel vypožičiavateľa.

2) Pre
potreby plnenia predmetu
výpožičky
oprávnený konať v mene
vypožičiavateľa zároveň preberá po 1 ks FAB kľúčov od skladových priestorov a od zámky
hlavného vstupu do areálu HDTS v počte spolu: 3 ks.
3) Vypožičiavateľ nesmie užívať predmet výpožičky alebo jej časť na iný ako vyššie
dohodnutý účel, ani nesmie prenechať predmet výpožičky inému.
4) Vypožičiavateľ nesmie prevzaté kľúče ďalej rozmnožovať bez písomného súhlasu
požičiavateľa.
Článok IV.
Doba výpožičky
Výpožička sa uzatvára na dobu určitú od 28.01.2016 do 31.03.2016.
Článok V.
Ďalšie dohodnuté podmienky
1) Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom plnení predmetu zmluvy.
2) Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť náklady za dodané služby k plneniu predmetu
zmluvy služby a to dodávku el. energiu podľa skutočnej spotreby na základe vystavenej
faktúry požičiavateľom.
3) Vypožičiavateľ nesie zodpovednosť za uzamykanie hlavného vstupu
v mimopracovnom čase požičiavateľa.
4) Vypožičiavateľ sa zaväzuje pri užívaní predmetu zmluvy dodržiavať bezpečnostné,
právne a iné predpisy požičiavateľa s dôrazom najmä na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a na zaistenie protipožiarnej ochrany a ochrany majetku požičiavateľa pred
poškodením, odcudzením, či živelnou pohromou. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol
oboznámený s pokynmi, smernicami a pravidlami požičiavateľa.
5) Pri užívaní predmetu zmluvy platí prísny zákaz manipulácie s otvorením ohňom
v celom areály hospodárskeho dvora požičiavateľa, fajčenie e povolené len na vyhradenom
fajčiarskom mieste.
6) Za prípadné škody na majetku vypožičiavateľa spôsobené krádežou či živelnou
pohromou na uskladnenom materiály a parkovaných motorových vozidlách
požičiavateľ
nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.
7) Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vrátiť v pôvodnom a nepoškodenom
stave o čom bude spísaný odovzdávací protokol, podpísaní obomi účastníkmi.
8) Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu do vypožičaných
priestorov za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy.
9) Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vypožičaných priestoroch, jeho
zamestnancami a tretími osobami v plnej výške.

Článok VI.
Skončenie výpožičky
1) Výpožička skončí uplynutím doby, na ktorú na ktorú bola dohodnutá.
2) Vypožičiavateľ môže predmet výpožičky vrátiť aj skôr ako je dojednané v tejto
zmluve, najneskôr však do konca určenej doby, t.j. do 31.3.2016.
3) Platnosť zmluvy možno ukončiť z dôvodov porušenia ustanovení zmluvy a to
s výpovednou lehotou 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia výpovede.

Článok VII.
Platnosť zmluvy
1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2) Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia občianskeho
zákonníka.
3) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvných strán
dostane po jednom originály.
4) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav
ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.
5) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej
stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe informácií v znení neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 02.02.2016

Vypožičiavateľ

................................................................
Ing. Peter Bindas, predseda v. r.

Ján Lukáč v. r.
člen predstavenstva

V Banskej Štiavnici, dňa 28.01.2016

Požičiavateľ

................................................................
Peter Heiler, riaditeľ podniku v. r.

