
Zmluva o výpožičke 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
 

I. Mesto Senec 
Sídlo:   Mierové nám.8, 903 01 Senec 
Zastúpené:  Ing. Dušan Badinský – primátor mesta 
IČO:    00305065 
    
/ďalej len „požičiavateľ“/ 

a 
II.  Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 
Sídlo:    Nám. 1. mája č. 53/4, 903 01 Senec 
V zastúpení:   Bc. Marek Šmihel, konateľ 
IČO:    44537476 
Zapísaná: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka  č. 56029/B 

 
/ďalej len „vypožičiavateľ“/ 
 
                                                                   Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu bezplatne užívať 2 ks 
elektro-bicyklov s inteligentnými zámkami (ďalej len „predmet výpožičky“) 
Technická špecifikácia predmetu výpožičky: 
 Elektrobicykel  BC 125119601 28“R49 C09F 
 Rám:                    Zliatinový s centrálnym motorom 28“ 
 Závesná vidlica:             Zliatinová 

     Hlava:       polointegrovaná, oceľová 
Predná prehadzovačka:         1-3 
Predné koleso:                      ozubené zliatinové 
Zadná prehadzovačka:    6-8 
Batéria:                                 36V 13AH 
Rozmer kolies:                      28“ 
Ovladač:       Áno  
 

2. Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky užívať hlavne počas letnej turistickej sezóny na 
Slnečných jazerách v Senci svojimi zamestnancami. 

 
Článok II. 

                                                Odovzdanie vypožičiavanej veci 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky 

bezprostredne pri uzatvorení tejto zmluvy. 



2. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú odovzdanie a prevzatie predmetu 
výpožičky. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky vypožičiavateľovi v stave 

spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie. 
2. Požičiavateľ sa zaväzuje informovať vypožičiavateľa o spôsobe a pravidlách užívania 

vypožičiavanej veci, najmä o návode na používanie a technických normách, ktoré sa 
vzťahujú na užívanie vypožičiavanej veci tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. 

3. Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol zo strany požičiavateľa 
oboznámený o stave predmetu výpožičky a o pravidlách užívania predmetu výpožičky, 
najmä o návode na používanie a technických normách, ktoré sa vzťahujú na užívanie 
predmetu výpožičky. 

4. Požičiavateľ má predmet výpožičky poistený. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ 
bude vypožičiavateľovi refakturovať náklady na poistenie predmetu výpožičky. 
Vypožičiavateľ sa zaväzuje náklady na poistenie uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia faktúry. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s touto zmluvou 
a jej účelom tak, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo zničeniu predmetu výpožičky. 
Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením tejto 
povinnosti.  

6. Ak hrozí na predmete výpožičky bezprostredná škoda, je vypožičiavateľ povinný túto 
škodu odvrátiť.  

7. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že je povinný vykonávať na vlastné náklady bežnú 
údržbu a drobné opravy na predmete výpožičky. 

8. Iné než drobné opravy je povinný vykonať požičiavateľ. Vypožičiavateľ je v takomto 
prípade povinný bez zbytočného odkladu informovať požičiavateľa o potrebe 
nevyhnutných, iných než drobných, opráv, ktoré má vykonať požičiavateľ a súčasne je 
povinný umožniť požičiavateľovi vykonanie týchto opráv. V opačnom prípade zodpovedá 
vypožičiavateľ za škodu, ktorá vznikne nesplnením tejto povinnosti.  

9. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám.  
10. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi po uplynutí doby 

výpožičky v stave, v akom predmet výpožičky prijal, a to s prihliadnutím na jej bežné 
opotrebenie.  
 

Článok IV. 
Skončenie výpožičky a zánik zmluvy 

 
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby výpožičky.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ vráti požičiavateľovi predmet výpožičky 

najneskôr do 01.10.2024. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom vrátenia predmetu výpožičky je adresa požičiavateľa. 
4. V prípade, ak vypožičiavateľ nebude predmet výpožičky užívať riadne alebo ho bude užívať 

v rozpore s touto zmluvou, resp. s jej účelom má požičiavateľ právo odstúpiť od zmluvy. 



Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku a 
zmluvné strany sú povinné si vrátiť plnenia prijaté do momentu odstúpenia od zmluvy. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho je jeden pre požičiavateľa a jeden 

pre vypožičiavateľa. 
3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
4. Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 

dodatkov odkazujúcich na túto zmluvu podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 
byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 
obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

 
 

 
V Senci, dňa: 5. 5. 2021 

 
V Senci, dňa: 5.5.2021 
 

Za požičiavateľa:                                                     Za vypožičiavateľa: 

  PODPIS            PODPIS 

   Ing. Dušan Badinský 
         primátor 

           Bc. Marek Šmihel 
                    konateľ 
 
 

 


