
Požičiavateľ: 

Zmluva o výpožičke č. 3614/20280/2015 
uzatvorená podľa § 659 a násl. Obč. zákonníka 

Zmluvné strany: 

Mesto Zlaté Moravce 
v zastúpení: Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta Zlaté Moravce 
sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu: 5058109482/0900, IBAN: SK2409000000005058109482 

Vypožičiavateľ: OK02 s.r.o. 
v zastúpení: Miroslavom Kuklo~ - konateľom spoločnosti 

sídlo: Safárikova 61/16, 951 97 Zitavany 
IČO: 4 7 044 527 
Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34017/N 

uzatvárajú túto zmluvu: 

1. 
Predmet a účel výpožičky 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Zlaté 
Moravce v meste Zlaté Moravce (na Ul. Pribinovej), zapísaných na Okresnom úrade Zlaté 
Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453, ktoré tvoria 
oplotený areál Mestského amfiteátra v Zlatých Moravciach, a to: 

);;;>- Budova súpisné číslo 2907 - amfiteáter - pódium na pozemku parcely KN reg. „C", 
číslo parcely 1564/l (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 220 m2

, 

);;;>- Budova súpisné číslo 2912 - amfiteáter - sociálne zariadenie na pozemku parcely KN 
reg. „C", číslo parcely 1564/11 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 16 m2

, 

);;;>- Pozemok parcely KN reg. „C'', číslo parcely 1564/3 (druh pozemku: ostatné plochy) 
o výmere 4 572 m2

. 

2. Požičiavateľ dáva do výpožičky a vypožičiavate!' berie do výpožičky predmet 
výpožičky uvedený v bode č. 1 tohto článku. 

3. Vypožičiavate!' je oprávnený predmet výpožičky užívať za účelom usporiadania 
hudobného programu- VideOOldies Mix dVj.kukOO. 

II. 
Doba výpožičky 

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu u r č i t ú -od 07.08.2015 do 08.08.2015 
v čase od 20.00 hod. do 03.00 hod. 
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2. Výpožičku možno ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) uplynutím doby, 
c) odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán v prípade, že druhá zmluvná strana 

poruší niektorú z podmienok dohodnutých touto zmJuvou, pričom odstúpenie od 
zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán· 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky len na dohodnutý účel aJe 
povinný dodržiavať ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. 

2. Vypožičiavateľ je povinný počínať si tak, aby na predmete výpožičky nevznikla 
škoda. V prípade vzniku škôd alebo závad, ktoré počas doby výpožičky vzniknú na predmete 
výpožičky ajeho zariadení, sa vypožičiavateľ zaväzuje na svoje náklady odstrániť alebo 
nahradiť škody, ktoré spôsobil sám alebo osoby, ktoré majú k vypožičiavateľovi vzťah. 

3. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne oznámiť požičiavateľovi vznik takej škody na 
predmete výpožičky, ktorá znemožňuje jej riadne užívanie. 

4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený po dobu výpožičky s predmetom výpožičky 

disponovať ako vlastník veci. 

5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania tretej osobe. 

6. Organizáciu akcie si zabezpečuje vypožičiavateľ vo vlastnej réžií. Zodpovedá za 
dodržiavanie protipožiarnych predpisov, nočného pokoja, bezpečnosť účastníkov a poriadok 
v areáli amfiteátra. 

7. Vypožičiavateľ si zabezpečí vlastnú dramaturgiu podujatia, dovoz a odvoz 
akéhokoľvek materiálu potrebného na zrealizovanie podujatia a predaj vstupeniek. 

8. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane 
zdravia pri práci a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku a požiarnej ochrany. 

9. Vypožičiavateľ je povinný umožniť požičiavateľovi vstup do vypožičaných 

nehnuteľností za prítomnosti zodpovedného zamestnanca požičiavateľa za účelom vykonania 
kontroly stavu využívania predmetµ výpožičky. 

10. Vypožičiavateľ v súvislosti s realizáciou účelu výpožičky zodpovedá za dodržiavanie 
predpisov v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Vypožičiavateľ je preto povinný 
v prípadoch, ak súčasťou účelu výpožičky bude použitie autorských diel, nahlásiť podujatie 
príslušným autorským spoločnostiam a agentúram (SOZA, LITA a pod.). 

11. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že pri ukončení výpožičky uvedie predmet výpožičky 
požičiavateľovi do pôvodného stavu. 
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12. Vypožičiavate!' od požičiavateľa predmet výpožičky fyzicky prevzal ku dňu 

uzatvorenia tejto zmluvy jej podpisom oboma zmluvnými stranami, ktorú skutočnosť obe 
zmluvné strany potvrdzujú podpisom tejto zmluvy. 

13. Vypožičiavate!' prehlasuje, že stav predmetu výpožičky ku dňu uzatvorenia tejto 
zmluvy pozná aje mu známy a na základe svojho záujmu užívať predmet výpožičky na účel 
uvedený v tejto zmluve, pristupuje kjej podpisu. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Výpožička podľa tejto zmluvy je v súlade s VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho dodatkov a platnou 
legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce. 

2. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré 
budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka). 

4. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva obdrží požičiavateľ ajeden 
exemplár obdrží vypožičiavate!'. 

5. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak toho, že obsahuje skutočnú, 
vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná. 

, . · O 6. AUG. 2015 
V Zlaty ch Moravciach ......................... . 

Za p o ž i č i a v a t e ľ a: ----"1'E.STo 

~ 
'( G) ~(;~ 

'17-f! MO~~ 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta Zlaté Moravce 
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V Zlatých Moravciach .. :.OJ}J.1.G.}P.1? .... 

Za v y p o ž i č i a v a t e ľ a: 

OK02 s.r.o. 

7 oslav Kukla - konateľ 
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