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Zmluva o výpožičke webovej stránky www.pamatky.karohnka.cz a projektu destinačného
manažmentu

uzavretá v zmysle ust. 659 a nasl. znení Občianskeho zákonníka
(ďalej len "Zmluva")

Článok l
Zmluvné strany

POŽIČIA VATEĽ:

Názov:

Sídlo:
Zastúpené:
IČO

Mesto Bytča
Námestie SR 111, 014 01 Bytča
Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
00321192

(ďalej aj len "požičiavateľ)

VYPOŽIČIAVATEĽ:
Názov'
Sídlo:

Zastúpené:
IČO.

Mesto Karohnka
Radniční námestí č. 42, 765 05
Karohnka
Marie Chovanečková, starostka mesta
00303909

(ďalej aj ako "VYPožIčiavateľ)

Článok II
Úvodné ustanovema

l. V záujme malého projektu, operačný program Interreg V-A Slovenská repubhka - Česká
repubhka s názvom' Presahy javorníckeho dedičstva miest Bytča a Karolinka, kód
projektu: SKlFMP/6c/02/002 uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o výpožičke.

2. Projekt Je zameraný na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre
obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Článok III
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy Je bezodplatné zapozicame a odovzdame webovej stránky
www.pamatky.karohnka cz a projektu destinačného manažmentu zaobstaraných v rámci
projektu Presahy javorníckeho dedičstva miest Bytča a Karolinka mestom Bytča mestu
Karohnka v nasledovnej štruktúre:
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l. Webová stránka www.pamatky.karohnka.cz

Počer 1 ks v hodnote 1000,00 Eur čo predstavuje 25,91 % z obstarávacej ceny 3860,00
Eur.

2. Projekt destinačného manažmentu

Počet: 1 ks v hodnote 950,00 Eur čo predstavuje 38,00% z obstarávacej ceny 2500,00
Eur.

Článok IV
Doba výpožičky

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu
Presahy javorníckeho dedičstva miest Bytča a Karolinka Zmluvné strany sa dohodli, že
po ukončení doby výpožičky môže požičiavateľ poskytnúť vypožičiavateľovi webovú
stránku a projekt destinačného manažmentu za symbohcké nájomné alebo bezplatne, ak
počas doby výpožičky nebola spôsobená požičiavateľovi škoda a webová stránka a projekt
destinačného manažmentu boh využívané v súlade s touto zmluvou.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Vypožičiavateľ Mesto Karohnka dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie
predmetu výpožičky od požičiavateľa Mesta Bytča Výpožička začína dňom podpísania
tejto zmluvy.

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje prevádzkovať zverenú webovú stránku vrátane jej údržby
počas celej doby zverenia

3. Zmluvné strany sa zaväzujú predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou a
zničením.

4. Požičiavateľ prehlasuje, že
al je výlučným vlastníkom vypožičanej veci,
b/predmet výpožičky nemá technické vady, ktoré by obmedzovali
vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní.

5. Vypožičiavateľ prehlasuje, že bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom,
ktorý je v Zmluve dohodnutý

Článok VI
Záverečné ustanovema

1. Zmluvu je možné meniť a doplňať iba písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.

Strana 2/3



SK-CZ 
'14-20 

INTERREG V-A 
SLOVENSKA REPUBLIKA
ČESKA REPUBLIKA

T" 't I ŽiLINSKÝ
•• ~ t SAMOSPRÁVNY
• ......., KRAJ

EURÓPSKA ÚNIA 
EURÓPSKY FOND 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

SPOLOČNE BEZ HRANíc

2. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej repubhky

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu,

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dva rovnopisy

5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni ani za
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú oprávnenými osobarm.

6. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alalebo
neúčmné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť
alalebo neúčinnosť za následok neplatnosť alalebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy,
alebo samotnej Zmluvy. V takomto sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného
odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel,
sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.

V Bytči, dňa 14 09 2020 V Karolinke, dňa 14.092020

Vyp~čiavateľ:
/

7 ....; ...
/

Mesto Bytča v zastúpení
Ing Miroslav Mmárčik, primátor mesta

Mesto Karolmka v zastúpení
Marie Chovanečková, starostka mesta
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