Zmluva o výpožičke
uzavretá podľa § 659 Občianskeho zákonníka a na základe Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Chotín v znení neskorších predpisov

Požičiavateľ:
Obec Chotín: IČO 00306461
Sídlo: Obecný úrad 486
Zástupca: Ing. František Magyari, starosta obce
Bankové spojenie:VÚB a.s.
Číslo účtu: SK26 0000 0000 2192 9142

Vypožičiavateľ:
Meno a priezvisko: Tivadar Lucza
Rodné číslo: 861127/6927
Dátum narodenia: 27.11.1986
Trvalý pobyt: Rákocziho 238/30, 945 01 Komárno

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výpožička časti pozemku o výmere 15,3 m2 z p.č 3389/1. o výmere
4012 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 989 k.ú. Chotín, podľa náčrtu, ktorý tvorí
prílohu tejto zmluvy.
2. Požičiavateľ odovzdá a vypožičiavatelia preberajú predmet výpožičky do bezplatného
užívania za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

II.
Doba výpožičky
Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú 3 roky, od

do

III.
Účel a podmienky výpožičky
Pozemok sa vypožičiava za účelom zriadenia prístupovej komunikácie na vlastné náklady
k plánovanému rodinnému domu na p.č. 3397/1 vo vlastníctve vypožičiavateľa. Jedná sa
o zriadenie dvoch spevnených pásov v šírke 2,185m, dĺžky 5,5m a v šírke 2,06m, dĺžky
1,60m s tým, že po uplynutí doby výpožičky vybudované investície vypožičiavateľ odovzdá
bezplatne do vlastníctva Obce Chotín.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet zmluvy užívať len na ten účel, na ktorý mu bol
odovzdaný.
2. Vypožičiavateľ je povinný počas trvania výpožičky na predmete výpožičky vykonávať
riadnu údržbu na vlastné náklady a znášať všetky náklady s tým súvisiace.
3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený bez súhlasu požičiavateľa pred výpožičky prenechať na
užívanie inému.
V.
Skončenie výpožičky
1. Výpožička sa skončí uplynutím dojednanej doby výpožičky.
2. Pred uplynutím dojednanej doby výpožičky môže byť výpožička ukončená dohodou
zmluvných strán.
3. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených v zákone alebo
v tejto zmluve.
4. Požičiavateľ môže od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie predmetnej výpožičky pred
uplynutím dojednanej doby výpožičky, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky
riadne alebo ak ju užíva v rozpore s dojednaným účelom výpožičky.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať dohodou zmluvných strán formou
písomného dodatku zmluvy.
2. Zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, každá zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia
zmluvy.
3. Táto zmluva bola vyhotovená Obcou Chotín pod číslom na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Chotíne č. 81/2019 zo dňa 25.02.2019.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na
znak súhlasu ju podpisujú.

Chotín, 27.02.2019.

Požičiavateľ:
Obe Chotín zastúpená
Ing. Františkom Magyarim, starostom obce

Vypožičiavateľ:
Tivadar Lucza

..................................................................

....................................................................

