
Zmluva o výpožičke 
ktorú v zmysle § 43 a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej 
strany 

l. Mesto Zlaté Moravce 
Zastúpené Ing. Petrom Lednárom. CSc .. primátorom mesta 
] .mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravec 
IČO: 308676 
Bankové spojenie: VÚB Nitra. č.ú . : 33422162/0200 

ďalej len . ,požičiavatel"' 

a z druhej strany 

2. Ing. Serafína Ostriboňov11 

ďalej len "vypožičiavatel"' 

čl. l. 

Požičiava teľ diíom podpísania tejto zm luvy vypožičiavatel'ovi bezplatne požičiava časti 
nehnute ľností v kat. území Zlaté Moravce. a to: 

c) časť fasády budovy Daňového úradu - stavba slip. č. 1330, postavená na pozemku parc.č. 
1129/2 

d) časť fasády budovy ,.výmenníkovej stanice'· - stavba súp.č. 3537, postavená na pozemku 
parc.č. 1364/6, 

obc stavby zapísané na liste vlastníctva č. 3454 a to na dobu od l .11.2013 do 7.1 1.20 13. 

Nehnutel'nosti bude využívať vypož i čiavate!' na úče l umiestnenia propagačného zariadenia 
o rozmeroch 2,5x3,5m. 

Čl. ll. 

Vypožičiavate! ' sa zaväzuje nehnutel'nosti definované v č l. I. tejto zmluvy riadne a v sú lade 
s ich úče lom užívať. Súčasne sa zaväzuje nehnutel'nosti chrániť pred poškodením a vypratať ich 
bezodklad ne po ukončení zmluvného vzťahu; po dohodnutú dobu užívania ich neprencchá do užívania 
inému. 

Čl. 111. 

Pred uplynutím dohodnut~j doby vypoži č i avate!' vráti a vyprace nehnutel'nosť definovanú v čl. 

l. tejto zm luvy len v prípadoch uvedených v zá kone v zmysle§ 662 ods. 2 OZ. Vypož ič iavateľ nesmie 
prenechať nehnutel'nosť do užívania inému. 



Táto zmluva nadobúda platnosť dňom j ej podpisu a účinnosť dňom nasleduj úcim po dni jej 
zverejnenia na stránke požič iavate l'a. 

Čl. IV. 

Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov 
účastníkov zmluvy. 

Účastníci prehlasuj ú, že vypožič iavate!' bol oboznámený so všetk),mi STN a pravidlami, ktoré 
je potrebné dodržiavať na riadnu a bezpečnú prevádzku nehnuteľnosti. 

Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad 
súhlasia, na znak čoho ju v lastnoručne v 2 vyhotoveniach podpísa li, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

V Zlatých Moravciach diía 28.10.2013 

Požičiavate!': Vypožičiavate!': 

Mesto Zlaté Moravce 


