
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

uzatvorená v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka
(ďalej len  „Zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

Požičiavateľ:       

Obchodné meno: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Sídlo: Kalinčiakova 27
IČO: 31395830
DIČ: 2020324515
IČ DPH: SK 2020324515
Číslo účtu: 2626021814/1100
Bankové spojenie: Tatra Banka
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: sro, Vložka č: 9014/B
(ďalej aj ako „Požičiavateľ“) 

a

Vypožičiavateľ:   

Obchodné meno: Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Sídlo: 
T. Vansovej 24 Prievidza 971 01

IČO: 36 349 429
DIČ: 2022092490
IČ DPH: SK 2022092490
Číslo účtu: SK6956000000009018876001
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Vložka číslo 16228/R
(ďalej aj ako „Vypožičiavateľ“)

(Požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

Článok II
Predmet zmluvy

1. Požičiavateľ bezodplatne  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky  v stave spôsobilom na riadne 
užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.

2. Predmetom výpožičky je ponorné kalové čerpadlo Flygt Concertor N80-7800 6020.180 HT/HI; 7,3 kW; 
3x400V s príslušenstvom v množstve 1 kus pre účel: testovanie funkčnosti v „ Priemyslený park 
Západ I. Prievidza“.
Technická špecifikácia:
Flygt N80-7800 6020.180 HT/HI; 7,3 kW; 3x400V………………..1 ks
(s 10 m káblom SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(2x0,5)) 

3. Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá  vypožičiavateľovi do 30 dní od odovzdania predmetu výpožičky. 
Doklad o odovzdaní predmetu výpožičky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Požičiavateľ  prehlasuje, že:
a. je výlučným vlastníkom vypožičanej veci,
b. predmet výpožičky nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali vypožičiavateľa 

v jeho riadnom užívaní,
c. vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne.

5. Vypožičiavateľ prehlasuje že:
a. bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade Návodom výrobcu na prevádzku a používanie 

a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži. Vypožičiavateľ je 
povinný chrániť vypožičanú vec pred  poškodením, stratou alebo zničením, 

b. vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na  užívanie tretej osobe.
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Článok III
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 30 dní od protokolárneho odovzdania požičiavateľom vypožičanej

veci vypožičiavateľovi.

2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť do 7 pracovných dní od ukončenia platnosti zmluvy, alebo

od kedy ho požičiavateľ o to požiada. 

Článok IV
Záverečné ustanovenia.

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými  stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na 

základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že 
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

V Bratislave dňa 20.5.2019 V Prievidzi dňa 20.5.2019

Požičiavateľ Vypožičiavateľ

_______________________ _______________________

                                                                                                 konateľ SMMP, s.r.o.
                                                                                                JUDr. Ján  Martiček
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