
Zmluva o výpožičke č. 1/2023 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho  zákonníka 

medzi: 

 

Požičiavateľ:            Obec  Poriadie  - Slovenská republika 

adresa:                     906 22   Poriadie č. 114 

IČO :   00309842 

v zastúpení:             Mgr. Martin Pražienka -  starosta obce Poriadie 

Kontakt :  +421 905238519, obec@poriadie.sk 

a  

Vypožičiavateľ:       Obec  Nová Lhota  - Česká republika 

adresa:                     696 74  Nová Lhota  355 

IČO :   00285188 

Kontakt :  +420 724168208, starosta.novalhota@seznam.cz 

v zastúpení:             Mgr. Antonín Okénka   - starosta obce Nová Lhota 

 

za nasledovných podmienok 

Čl. I. 

1.   Požičiavateľ je vlastníkom drobného hmotného majetku: (ďalej len DHM ) 
• Informačný panel – 2 ks (cena 456 Eur/kus, spolu 912 Eur), inventárne číslo 

DHM 385; 
• Cyklonabíjačka – 1 ks - nabíjačka na 6 elektrobicyklov (cena 1 380 Eur), 

inventárne číslo DHM 373; 
• Stojan na bicykle – 2ks – 5-miestny kovový stojan (cena 131,53 Eur/kus, spolu 

263,06 Eur), inventárne číslo DHM 384. 
      
Tento majetok je určený pre obyvateľov a návštevníkov obce Nová Lhota a bol zakúpený 
vďaka cezhraničnej spolupráci medzi obcami  Nová Lhota  (ČR)  a Poriadie  (SR), v rámci  
realizácie  projektu:                               

 „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym dedičstvám v 

prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty vybudovaním sprievodnej 

cyklistickej infraštruktúry“   
 Financovaného z  Fondu malých projektov OP Interreg V-A SK-CZ s kódom   
 SK/FMP/6c/08/018. 



2.   Požičiavateľ dňa 22.2.2023 bezplatne odovzdal  a  prenecháva na užívanie vyššie uvedený  
DHM najmenej do 31.12.2029. DHM bude umiestnený na parcelách 4206/54 a 4125/691 
v  k. ú. obce Nová Lhota.  

 
Čl. II. 

1.   Vypožičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie veci uvedenej v bode  
      I. 1 od požičiavateľa.  
 
2.   Požičiavateľ odovzdáva veci v stave spôsobilom na riadne užívanie vypožičiavateľovi,    
      pričom obaja potvrdzujú, že sú veci spôsobilé na ich ďalšie používanie.  
 
3.   Súčasne sa vypožičiavateľ zaväzuje drobný hmotný majetok riadne 
      užívať v súlade s dohodnutým účelom, je povinný majetok chrániť pred poškodením, 
      stratou, odcudzením alebo zničením. 
 
4.   Vypožičiavateľ bez  výhrad súhlasí s tým, že momentom odovzdania DHM uvedeného  
      v bode I. 1 prechádza naňho zodpovednosť za škodu spôsobenú jeho prevádzkou. 
 
5.   Náklady spojené s údržbou pri užívaní DHM počas doby vypožičiavania  hradí     
      vypožičiavateľ. 
 

 
Čl. III.  

1.   Zmeny a doplnenia zmluvy môžu byť vykonané  len písomne, formou číslovaných  
      dodatkov k zmluve, inak sa k nim neprihliada. 
                
2.   Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží po 
      jednom  exemplári. 
 
3.   Účastníci zmluvy  zhodne prehlasujú, že s obsahom zmluvy sú podrobne oboznámení 
      a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 
 
4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a  
       účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
 
 
 
V Novej Lhote, dňa 22. 2. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                             ...............................................................  
 Mgr. Antonín Okénka                                                       Mgr. Martin Pražienka 
 starosta obce Nová Lhota                                                  starosta obce Poriadie 


