
Dohoda o zapožičaní  hnuteľnej veci 

 
uzatvorená podľa § 663 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „dohoda“) 

 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Požičiavateľ:    Obec MOKRÁ LÚKA 

Sídlo:      Mokrá Lúka 2, 050 01  Revúca 

V zastúpení:     MVDr. Juraj Gallo, starosta obce  

IČO:      31949347 

 

(ďalej iba „Požičiavateľ“) 

 

 

 

Vypožičiavateľ:    Ľubomíra Benešová 

sídlo:      Vajanského 169/8, 050 01  Revúca 

      

     

 

ako užívateľ (ďalej iba „Vypožičiavateľ“) 

 

 

Článok I.  

Predmet zapožičania 

 

1. Predmetom tejto dohody je zapožičanie malých stanov. Uvedené stany sú vo vlastníctve 

obce Mokrá Lúka, ktoré ich zapožičiava za podmienok ďalej uvedených v tejto dohode 

 

Počet ks: 2 

 

 

Článok II.  

Doba zapožičania 

 

1. Zapožičanie predmetu zmluvy sa dojednáva na dobu určitú, t.j. od 03.08.2022 do 

04.08.2022 

 

 

Článok III.  

Podmienky zapožičania 

 

1. Vypožičiavateľ potvrdzuje že predmet zapožičania preberá k dátumu v zmysle tejto 

dohody. Jedná sa o malé stany v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a prehlasuje že 

stany preberá v ich plne funkčnom stave. Po celú dobu zapožičania zostávajú stany 

majetkom požičiavateľa. 

2. Vypožičiavateľ je povinný stany používať v súlade s ich určením. 

3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený stany predať, prenajímať, dať zapožičaný predmet 

k dispozícii tretej osobe. 

4. Vypožičiavateľ zodpovedá za škody ktoré vznikli na predmete zmluvy počas doby 

zapožičania. Je povinný  sa o stany dokonale starať, udržiavať ich v stave spôsobilom na 



užívanie na vlastné náklady a po ukončení tejto dohody stany vrátiť požičiavateľovi 

v stave v akom ich prevzal.  

5. V prípade znečistenia materiálov je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi 

náklady spojené s odstránením znečistenia. 

6. Pri poškodení stanov nad mieru odpovedajúcu bežnému opotrebeniu je vypožičiavateľ 

povinný nahradiť škodu v plnej výške.  

7. Vypožičiavateľ je oprávnený požadovať úhradu nákladov vynaložených na úpravu 

prenajatých vecí len v prípade, ak prenajímateľ dal predchádzajúci súhlas s úpravou 

prenajatých vecí a súčasne sa zaviazal tieto náklady uhradiť.  

8. Vypožičiavateľ je povinný platiť požičiavateľovi nájomné vo výške a za podmienok, 

ktoré sú dohodnuté v konkrétnych podmienkach.  

9. Vypožičiavateľ je plne zodpovedný za prípadné škody spôsobené sebe a tretím 

stranám/osobám nesprávnym používaním, manipuláciou alebo zlým/žiadnym ukotvením 

stanov, nesprávnym umiestnením stanov... atď.  

10. Vypožičiavateľ je povinný dohliadať na použitie stanu v nadväznosti na poveternostné 

podmienky, prípadne rozhodnúť o zložení stanu do stavu, aby neohrozil seba a tretie 

strany/osoby.  

 
Článok IV.  

Výška zapožičania 

 
1) Zapožičanie 1ks „malý“ stan je 5 €/deň. Spolu za zapožičanie 20 € 

2) Nájomné bude hradené v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na účet:  

SK58 0200 0000 0000 3802 3582 a na základe vystavenej faktúry vypožičiavateľom.  

 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto dohoda je uzatvorená v dvoch rovnopisoch pričom každá strana dostane jeden. 

2) Dohoda sa uzatvára sa na dobu určitú, dohodnutú oboma stranami, podľa článku II a 

nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.  

3) Požičiavateľ má právo dohodu ukončiť okamžite ak vypožičiavateľ užíva stany v rozpore 

so zmluvou a s dohodnutými podmienkami stanovenými v dohode.  

4) Účastníci dohody prehlasujú, že jej rozumejú a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojim podpisom.  

 

 

 

 

 

V Mokrej Lúke dňa 01.08.2022 

 

 

 

 

 

 

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

 

Prenajímateľ         Nájomca 


