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Zmluva o výpožičke  

 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

  
  
Zmluvné strany : 

 
Požičiavateľ:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 
zastúpená:  Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ 
sídlo:    Strojárenská 3, 040 01  Košice 
zapísaná:  v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

číslo OVVS/10/2003 
bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:  SK22 5600 0000 0004 4719 2002 
IČO:     31257402  

(ďalej len „požičiavateľ“) 
 
a 
 

Vypožičiavateľ:  Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš 
zastúpený:   Ing. Zuzana Záborská, predsedníčka predstavenstva  
sídlo:   Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu:   SK82 7500 0000 0040 1955 5186 
IČO:    42319331 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je bezplatné užívanie hnuteľnej veci: 

a) Príves na prepravu bicyklov s celkovou hmotnosťou max. 750 kg (1 ks)   

- rozmer ložnej plochy min. 1545 x 3010 x 350 mm 

- podlaha z vodeodolnej fóliovanej preglejky protišmykovej min. h=15 mm 

- nebrzdený jednonápravový 

- masívne V ojo 

- predné čelo pevné 

- masívny rám je zváraný, žiarovo zinkovaný 

- konštrukcia na prevoz min. 14 ks bicyklov 

- spojovacie zariadenie guľa ISO 50 

- konštrukčná rýchlosť 130 km/h 

Rezervné koleso s držiakom        

Oporné koleso s držiakom 
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Tlmiče náprav do celkovej hmotnosti max. 1300 kg 

(ďalej len „príves“) vypožičiavateľom.  

 
2. Príves má celkovú obstarávaciu hodnotu 2 877,60 EUR (slovom dvetisíc osemsto 

sedemdesiatsedem eur) a 60 centov vrátane DPH. 
 

Čl. II. 
Účel zmluvy 

 
1. Účelom zmluvy je dočasné užívanie hnuteľnej veci zakúpenej požičiavateľom v rámci 

implementácie projektu s názvom „Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických 
regiónoch“ (ďalej len „Posledná míľa - LAST MILE“) financovaného programom Interreg Europe. 

 
2. Projekt LAST MILE sa realizuje za účelom vytvorenia vhodného základu pre implementáciu 

regionálneho flexibilného dopravného systému v turistických regiónoch (v našom prípade na 
území Košického samosprávneho kraja), ktorý musí byť efektívny z hľadiska zdrojov a slúžiaci 
nielen turistom, ale aj miestnym obyvateľom.  

 
3. Požičiavateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku na základe Partnerskej dohody, 

PGI00154, LAST MILE zo dňa 28.07.2016 uzavretej medzi vedúcim partnerom projektu - 
Umweltbundesamt GmbH (Environment Agency Austria) a požičiavateľom v rámci programu 
územnej spolupráce Interreg Europe. 

 
Čl. III. 

Doba výpožičky 
 

1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú od 13. septembra 2019 do 30. septembra 2025.  
 

2. Po ukončení výpožičky prívesu uvedeného v predmete zmluvy môže požičiavateľ poskytnúť 
vypožičiavateľovi vec do trvalého užívania za symbolické nájomné alebo bezplatne, ak počas 
doby výpožičky nebola spôsobená požičiavateľovi škoda a príves bol využívaný v súlade s touto 
zmluvou. 

 
Čl. IV. 

Zmluvné podmienky  
 

1. Vypožičiavateľ je povinný užívať príves riadne, v súlade s účelom zmluvy. 
 

2. Vypožičiavateľ je povinný príves chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením. 
 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že je plne zodpovedný za hospodárne využívanie prívesu a bude 
hradiť všetky náklady spojené s jeho technickou kontrolou.  
 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že príves bude zverený do opatery s povinnosťou prevádzky a bežnej 
údržby osobám, ktoré na túto činnosť majú oprávnenia a v prípade potreby zabezpečí ich 
pravidelné preškoľovanie. 
 

5. Vypožičiavateľ je oprávnený prenechať príves na užívanie inému len so súhlasom požičiavateľa. 
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6. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie prívesu, ak vypožičiavateľ neužíva príves riadne 
alebo ho užíva v rozpore s dohodnutým účelom. 

 
7. Požičiavateľ si vyhradzuje právo odborného dozoru a kontroly spôsobu užívania a stavu prívesu. 

 
8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že počas doby výpožičky t.j. od 13. septembra 2019 do 30. 

septembra 2025 bude hradiť nevyhnutné poistenie prívesu (zákonné poistenie, havarijné 
poistenie). 

 
Čl. V. 

Skončenie výpožičky  
 

1. Výpožička skončí:  
a) uplynutím výpožičnej doby, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán,  
c) zánikom prívesu alebo účelu zmluvy, 
d) výpoveďou zo strany požičiavateľa; výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
vypožičiavateľovi. 

 
2. Požičiavateľ môže vypovedať zmluvu, ak vypožičiavateľ alebo osoby, ktoré príves užívajú spolu 

s vypožičiavateľom alebo s jeho súhlasom: 
a) užívajú príves v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo všeobecne záväznými 

predpismi, 
b) hrubo porušujú dobré mravy. 

 
3. Pri zániku výpožičky je vypožičiavateľ povinný odovzdať požičiavateľovi príves v stave 

zodpovedajúcom účelu užívania a primeranému opotrebeniu, vrátane príslušnej dokumentácie, 
v termíne určenom požičiavateľom.  

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa. 
 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou očíslovaných písomných 
dodatkov. 
 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 
 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 je určený pre požičiavateľa a 1 pre 
vypožičiavateľa.  
 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali. 

 
 



 

   

4 

   

 
 
 
V Košiciach dňa ...........................  V .......................................... dňa ..................... 
 
 
 

Požičiavateľ: Vypožičiavateľ: 
 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.    Ing. Zuzana Záborská 


