
Zmluva o výpožičke 
(§ 659 a nasl OZ) 

 
 

Požičiavateľ : Mesto Bytča 
 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
 štatutárny orgán : Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
         

a 
 
Vypožičiavateľ : Stanislav Struhal 
 nar.  
 bytom: Kvetná 958/8 
 014 01 Bytča  
 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o výpožičke: 
 

I. 
Predmet výpožičky 

 
1.   Požičiavateľ je vlastníkom notebooku zn. hp EliteBook 840, refurnished,                   

výrobné č. BCALF108C9F1A0FDAC  (ďalej aj len „Predmet výpožičky“). 

2.   Vypožičiavateľ je poslancom Mestského zastupiteľstva v Bytči vo volebnom období 
2018 - 2022. 

3.   Požičiavateľ vypožičiava Vypožičiavateľovi Predmet výpožičky bezplatne v stave 
spôsobilom na riadne užívanie na používanie počas výkonu mandátu poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Bytči.  

II. 
 

1.   Vypožičiavateľ dňom podpisu tejto zmluvy si od Požičiavateľa vypožičiava notebook 
zn. hp EliteBook 840, refurnished, výrobné č. BCALF108C9F1A0FDAC, ktorý sa 
zaväzuje riadne a v súlade s účelom, na ktorý slúži, užívať, opatrovať, chrániť ho pred 
poškodením, stratou a zničením. 

2.   Vypožičiavateľ sa zaväzuje Predmet výpožičky vrátiť Požičiavateľovi bezodkladne po 
zániku jeho mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči.  

3.   Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie Predmetu výpožičky. 



 

 
III. 

 
  Požičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania inému.  

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.      Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 
2.     Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a 

schválené oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

 
3.     Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
4.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných a obsahovo zhodných vyhotoveniach, 

po jednom pre každú zo zmluvných strán. 
 
5.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Požičiavateľa. 
 

 
V Bytči, dňa 4.6.2019 
 
 
 
 
        ...............................................................                  ..................................................................        
                        Stanislav Struhal             Ing. Miroslav Minárčik 
         primátor Mesta Bytča 

 


