Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle § 659 a a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "zmluva")

Zmluvné strany:
1.Požičiavatel':

Obec Malá Mača
so sídlom: ul. Hlavná č. 127/46, 92521 Malá Mača
zastúpený: Ing. František Hontvári, starosta
IČO: 37842358
DIČ: 2021699416
IBAN: SK31 0200000000168433
1154

2.Vypožičiavatel':

Katona Štefan, poslanec Obecného zastupiteľstva
Pančova č. 167/5,92521 Malá Mača
dátum narodenia: 18.11.1953
l.
Predmet a účel výpožičky

1. Požičiavateľ bezplatne zapožičiava vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave
spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.
Predmet výpožičky bol prerokovaný na zasadnutí OZ Malá Mača dňa 8. decembra
2014.
Predmet výpožičky je zaevidovaný v majetku obce Malá Mača.
2. Predmetom výpožičky je:
1 ks tablet PRESTIGO MultiPad Wize 3008, v.č. PMP180444400982,
1 ks nabíjačka PRESTIGO, model: HKA01105021-XE, 230 VAC/5V-2,1ADC,
1 ks kábel USB Standard Almicro B,
1 ks kartónový obal,
1 ks "Quick Guide ver. 1.0",
1 ks "Warranty card",
1 ks "Legal and safety notices".
Celková hodnota predmetu výpožičky je 85,94 € (osemdesiatpäť 94/100 Euro).
3. Predmet výpožičky bude odovzdaný na Obecnom úrade Malá Mača.
Účelom je zefektívnenie práce miestneho úradu a samospráve obce zavedením
elektronickej komunikácie (návrhy VZN, program schôdze OZ, atď.)
4. Požičiavateľ vypožičiavané veci odovzdá vypožičiavateľovi ihneď po podpísaní tejto
zmluvy.
5. Požičiavateľ prehlasuje, že:
a) je výlučným vlastníkom vypožičiavaných vecí,
b) predmet výpožičky nemá technické a právne vady, ktoré by obmedzovali
vypožičiavateľa v riadnom užívaní a sú zakúpené v januári 2015,
c) vypožičiavateľ má právo vypožičiavané veci bezplatne užívať.
6. Vypožičiavateľ prehlasuje, že:
a) bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve
dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži,
b) predmet výpožičky bude chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením,
c) neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osobe
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II.
Doba výpožičky
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2. februára 2015 na funkčné obdobie
miestnej samosprávy.
2. Po dobe výpožičky je vypožičiavateľ povinný predmet tejto zmluvy vrátiť v stave,
ktorý zodpovedá jeho opotrebeniu, ak sa nedohodne inak.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dve pre každú zmluvnú stranu.
2. Obsahu zmluvné strany porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnom písomnom
odsúhlasení zmluvných strán formou Dodatkov, ktoré budú očíslované.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke požičiavateľa.

V Malej Mači, dňa 2. februára 2015

Katona Štefan
poslanec samosprávy

Ing. František Hontvári
starosta obce
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