
ZMLUVA  O VÝPOŽIČKE  
uzavretá v zmysle  § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení  

medzi zmluvnými stranami:  

 

 

 

• Požičiavateľ:                Obec Oponice 

                                                  sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice,  

                                                  zastúpená  Bc. Petrom Markom, starostom obce Oponice 

                                                  IČO: 00310875 

                                                  DIČ: 2021315527  

                                                  (ďalej len „požičiavateľ“) 

 

• Vypožičiavateľ:           Telovýchovná jednota Oponice 

                                                  sídlo: Oponice 264 

                                                  zastúpená: Tomášom Aneštíkom, predsedom TJ Oponice 

                                                  IČO: 42206316 

                                                  DIČ: 2021306628 

                                                  (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

 

 

I. 

Predmet výpožičky 

 

• Požičiavateľ  je  výlučným vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú zapísané v Okresnom úrade 

Topoľčany – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Oponice na LV č. 779 ako:  

-pozemok parcely C-KN č.193/17,   zastavané  plochy   a nádvoria, vo výmere 536 m
2
 

- pozemok parcely C-KN  č. 193/36, ostatné plochy, vo výmere 8103 m
2 
 

- pozemok parcely C-KN č.  193/34, ostatné plochy, vo výmere 1156 m
2 
 

 

II. 

Účel výpožičky 

 

• Požičiavateľ  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky špecifikovaný v čl. I. tejto 

zmluvy bezodplatne do výpožičky. 

• Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky  využívať pre účely a činnosť futbalových oddielov 

Telovýchovnej jednoty Oponice.  

• Vypožičiavateľ prehlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto 

stave ho preberá. 

 

III. 

Doba trvania výpožičky a skončenie výpožičky 

 

• Výpožička podľa tejto zmluvy je dohodnutá na  dobu určitú 10 rokov, ktorá začína plynúť odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

• Výpožička podľa tejto zmluvy skončí uplynutím dojednanej doby, ak sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú o jej skončení skôr.  

• Pred uplynutím tejto doby výpožička podľa tejto zmluvy môže skončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, danou aj bez 

uvedenia výpovedného dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace (3), a počíta sa od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

• Požičiavateľ môže ukončiť zmluvný vzťah aj odstúpením od zmluvy v prípade, ak 

vypožičiavateľ: 

• predmet výpožičky nebude užívať v súlade s dohodnutým účelom, 



• predmet výpožičky nebude užívať riadne, resp. ho bude poškodzovať, 

• bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa vykoná zmeny (terénne úpravy, 

uskutoční stavby)  na predmete výpožičky podľa tejto zmluvy. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

• Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať  predmet výpožičky len v rozsahu a na účel dohodnutý 

v tejto zmluve.  

• Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky podľa tejto zmluvy do nájmu, 

podnájmu alebo výpožičky inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

požičiavateľa. Ak vypožičiavateľ prenechá predmet výpožičky špecifikovaný v bode I. tejto 

zmluvy do nájmu, podnájmu alebo výpožičky inej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu požičiavateľa, je taká zmluva neplatná. 

• Všetky zmeny na predmete výpožičky, za ktoré zmluvné strany považujú akékoľvek  terénne 

úpravy, alebo uskutočnenie stavieb (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov) môže vypožičiavateľ vykonať len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom požičiavateľa. Vypožičiavateľ nemôže požadovať 

úhradu nákladov spojených so zmenou na predmete výpožičky podľa tejto zmluvy, ak 

požičiavateľ nevydal predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa nezaviazal 

uhradiť tieto náklady.  

• Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať riadne, chrániť pred poškodením alebo 

zničením. 

• Vypožičiavateľ sa zaväzuje na vlastné náklady v plnom rozsahu vykonávať na predmete 

výpožičky bežnú údržbu. 

• Vypožičiavateľ zodpovedá  za škodu spôsobenú na predmete výpožičky. V prípade vzniku 

škôd je vypožičiavateľ povinný hradiť požičiavateľovi skutočnú škodu. 

• Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť požičiavateľovi predmet výpožičky 

v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak vypožičiavateľ vykoná 

na základe predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa na predmete výpožičky 

zmeny, za ktoré zmluvné strany považujú akékoľvek terénne úpravy, alebo uskutočnenie 

stavby  (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 

v znení neskorších predpisov), vypožičiavateľ vráti požičiavateľovi predmet výpožičky aj 

s týmito zmenami, a to  bezodplatne, bez možnosti požadovať  od požičiavateľa za vykonané 

zmeny na predmete výpožičky finančnú náhradu. 

• Požičiavateľ si vyhradzuje právo vstupu ním určeného zástupcu na pozemky, ktoré sú 

predmetom výpožičky, za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy.  

• Vypožičiavateľ  sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu na predmete výpožičky. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

• Výpožička nehnuteľností špecifikovaných v čl. I. tejto zmluvy  bola prerokovaná a schválená 

Obecným zastupiteľstvom obce Oponice dňa 29. januára 2018 uznesením číslo 237. 

• Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení. 

• Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke požičiavateľa (§ 5a zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

/zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov a § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). 



• Zmluvné strany vyhlasujú, že  ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tejto zmluve 

sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva bola pred podpisom zmluvnými stranami prečítaná 

a nakoľko doslovné znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s prejavom zmluvných strán tejto 

zmluvy, zmluvné strany tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.  

• Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží 

požičiavateľ a dva (2) rovnopisy obdrží vypožičiavateľ.  

 

 

 

V Oponiciach, dňa: 29.01.2018...                              V Oponiciach, dňa: 29.01.2018.......     

 

 

 

Za požičiavateľa:                                                                    Za vypožičiavateľa: 

 

 

 

 

................................................................                         ............................................................. 
Obec Oponice                                                                                             Telovýchovná jednota  Oponice 

zast. Bc. Petrom Markom, starostom obce                                                zast. Tomášom Aneštíkom, predsedom TJ 


