
                                                                                                                                                      

Zmluva o výpožičke 
uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka § 659-662 

 

 

Medzi 

 

Požičiavateľ:                    Obec Pružina 

                                          Obecný úrad     č. 415 

                                          018 22  Pružina 

                                        IČO :  00317730 

 Bankové spojenie : Prima  banka Slovensko a.s. Považská Bystrica 

       Číslo účtu : 2805379002/5600 

 

 

Vypožičavateľ :    Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Pružina 

                                          v zastúpení predsedom Klubu dôchodcov _Vilma Gazdíková      

  018 22   Pružina 

 

I. 

1. Obec Pružina dáva do výpožičky svoj nehnuteľný majetok  zapísaný na LV 1 a hnuteľný 

majetok, ktorého je vlastníkom : 

           - súpis hnuteľného  majetku tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

2. Obec Pružina dáva do výpožičky uvedený majetok Klubu dôchodcov za účelom 

rozvíjania fyzických a psychických aktivít občanov, ktorí sú poberateľmi starobného 

dôchodku. 

 

II 

 

1. Klub dôchodcov  Pružina má právo po dobu určenú v tejto zmluve uvedený majetok užívať za prenájom 

1 € mesačne. Výška nájomného za predmet nájmu  je schválená uznesením  Obecného 

zastupiteľstva Pružina  zo dňa 11.12.2019 č. uznesenia 68/2019 vo výške  1,-- € 

/mesiac.  

2. Nájomné budú fakturované polročne.  

3. Nájomné môže nájomca uhradiť priamo do pokladne Obecného úradu, resp. na  

účet Obce. 
4. Zmluva o výpožičke sa uzatvára od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

 

 

III. 

 

1. Klub dôchodcov  je oprávnený užívať majetok riadne a v súlade s účelom, ktorý sa 

dohodol v tejto zmluve, alebo ktorému  obvykle slúži. Je povinná chrániť ho pred 

poškodením, stratou alebo zničením. 

 

2. Klub dôchodcov nemôže prenechať tento majetok na užívanie niekomu inému. 

 

IV. 



                                                                                                                                                      

 

 

1. Obec Pružina môže požadovať vrátenie majetku, ak Klub dôchodcov  nebude majetok 

riadne užívať, ak ho bude užívať v rozpore  s účelom, ktorému má slúžiť.    

2. Obec Pružina bude v prípade potreby prenajaté priestory  využívať a to pri kultúrnych 

podujatiach,  oslavách  Dňa matiek a pod., t.j. pri akciách  organizovaných  obcou 

Pružina.   

 

 

V. 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona. 

2. Zmluva je uzatvorená v 2 exemplároch, pričom každá zo  zmluvných strán obdrží dva 

exempláre.    

 

 

 

 

 

 

V Pružine, dňa  20.12.2019 

 

 

 

 

 

           Michal Ušiak                                                                           Vilma Gazdíková 

         Starosta obce                                                                               Predseda  Klubu dôchodcov 

 

 


