
Zmluva o výpožičke č.1/2019/stan 
(ďalej len Zmluva) 

uzatvorená  podľa § 659 a nasl.  Zákona č.40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, medzi  
zmluvnými stranami: 
 
Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
sídlo: Hviezdoslavova 477, 905 01  Senica 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 143/T  
Zastúpený:  Ing. Jánom Bachurom, konateľom 
Osoba poverená odovzdaním a prevzatím predmetu výpožičky: Ing. Ivan Hatiar 
IČO: 31 424 287,      DIČ: 2020376303,    IČ DPH: SK2020376303 
(ďalej Požičiavateľ) 
 
a 
 
Mesto Senica  
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
Zastúpené: Ing., Mgr. Martinom Džačovským, primátorom 
IČO: 00 309 974,      DIČ: 2021039845 
Osoba poverená prevzatím a odovzdaním predmetu výpožičky: p.Pukančík 
(ďalej len Vypožičiavateľ) 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1/   Požičiavateľ je vlastníkom  hnuteľnej veci –  stanu, nasledovnej charakteristiky:  
      Párty stan 5 x 8 m – PVC  STANDART, 3 kusy 
      Párty stan 5 x 10 m – PVC  STANDART, 1 kus 
2/  Vypožičanie hnuteľnej veci – stanov podrobne deklarovaných v bode 1/, článku I. Zmluvy a ich 
bezodplatné užívanie v priebehu kalendárneho roka 2019 je predmetom tejto Zmluvy. 
3/ Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi vyššie špecifikované hnuteľné veci – stany do 
bezodplatného užívania v dňoch, uvedených v prílohe č. 1 tejto  zmluvy. 
4/  Pre účely tejto Zmluvy sa hnuteľná vec, ktorej výpožička je predmetom tejto Zmluvy nazýva 
stan/stany. 

II. 
Účel zmluvy 

 
Vypožičiavateľ je oprávnený používať predmet výpožičky na zabezpečenie organizácie vlastných 
kultúrnych, spoločenských alebo športových aktivít, resp. aktivít pri organizácií aktivít u ktorých je 
spoluorganizátorom, garantom resp. sponzorom. 
 

III. 
Doba výpožičky 

 
1/  Výpožička sa dojednáva na dobu určitú, v zmysle podrobnej charakteristiky deklarovanej v prílohe 
č.1 tejto Zmluvy.  
2/  Vypožičiavateľ je povinný stany vrátiť v deň, kedy končí zmluvne dohodnutá doba jeho výpožičky. 
3/  Pred uplynutím dohodnutej doby zapožičania je Požičiavateľ oprávnený požadovať vrátenie stanov 
v prípade, ak ich Vypožičiavateľ nebude využívať riadne, alebo ho bude využívať v rozpore s účelom 
na ktorý slúžia. 

IV. 
Práva a povinnosti Požičiavateľa 

 
1/   Požičiavateľ je povinný odovzdať Vypožičiavateľovi stany v stave spôsobilom na ich riadne 
užívanie, v deň ktorý je dohodnutý ako deň začatia výpožičky. 



2/  Prevzatie stanu Vypožičiavateľom bude zadokumentované v písomnom protokole z ich odovzdania 
a prevzatia (ďalej len protokol).  

 
V. 

Práva a povinnosti Vypožičiavateľa 
 

1/  Vypožičiavateľ je povinný stany riadne užívať, v súlade s účelom na ktorý sú určené, chrániť ich 
pred poškodením, zničením alebo odcudzením, po použití zabezpečiť ich ošetrenie a v prípade 
nutnosti bežné opravy. 
2/  Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody a poruchy, ktoré nastanú na stanoch počas doby 
výpožičky a budú zistené pri  ich spätnom odovzdaní Požičiavateľovi.  
3/   Vypožičiavateľ  na seba preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody na majetku a na zdraví 
a živote osôb, ktoré vzniknú pri montáži stanov, ich užívaní v dobe výpožičky v zmysle tejto Zmluvy 
a pri demontáži stanov.    
4/   Vypožičiavateľ  akceptuje skutočnosť, že v prípade silného vetra alebo hustého sneženia je nutné 
stany dočasne demontovať. 
5/    Vypožičiavateľ je povinný odstrániť zo striech stanov okamžite sneh, pre prípad dažďa lebo búrky 
zabezpečiť pravidelný a permanentný odtok (alebo iné odstránenie) vody  
6/    Vypožičiavateľ  je povinný akceptovať bezpečnostné pokyny v návode na montáž, s ktorými bol 
oboznámený pri prevzatí stanov. 
7/    Vypožičiavateľ je povinný vrátiť Požičiavateľovi stany v stave spôsobilom na jeho riadne 
užívanie, najneskôr v deň ktorý je dohodnutý ako deň ukončenia výpožičky. 
Vrátenie stanov, a ich spätné prevzatie Požičiavateľom bude zadokumentované v písomnom protokole 
z odovzdania a prevzatia.  
Súčasťou protokolu o prevzatí bude písomné zadokumentovanie, že stany boli Požičiavateľom 
prevzaté 
a/   bez viditeľných závad a poškodení, alebo 
b/   s vadami a v poškodenom stave. 
Závady zistené pri prevzatí stanov budú písomne zadokumentované v protokole.  
8/   V prípade odcudzenia, alebo poškodenia stanov, alebo ak sa na nich vyskytnú vady, ktoré budú 
brániť  v ich riadnom užívaní Vypožičiavateľom, je Vypožičiavateľ povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť predmetné skutočnosti Požičiavateľovi.  
9/     Vypožičiavateľ zodpovedá za škody spôsobené nevhodným udržiavaním Predmetu zmluvy. 
10/   Vypožičiavateľ nie je oprávnený stany dať do užívania (výpožičky alebo prenájmu) tretej osobe.  

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1/   Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia  príslušnými ustanoveniami Zákona č.40/1964 Zb. – 
Občianskeho zákonníka,  v aktuálne platnom znení. 
2/   Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú riešené písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
3/   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých  každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
4/    Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou.  
5/   Zmluvné strany  prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, obsahu 
zmluvy porozumeli, zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
V Senici, dňa 24.04.2019                                                   V Senici, dňa ................................... 
 
 
 
  ..................................................                                        ...................................................... 
              Požičiavateľ:                                                                       Vypožičiavateľ: 



Príloha č.1 – čas, doba a vrátenie vypožičaných stanov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum 
prevzatia 
stanu(ov) 

Dátum 
vrátenia 
stanu(ov) 

Počet a charakteristika 
vypožičaných stanov 

Kultúrna, športová alebo spoločenská akcia 

30.04.2019 02.05.2019 2 ks (5 x 8m) Oslavy 1.máj, 15. výročie vstupu SR do EÚ  
02.05.2019 05.05.2019 1 ks (5 x 8m) 24. hodinová bežecká štafeta 
06.05.2019 09.05.2019 1 ks (5 x 8m) Bublinkový deň 
10.05.2019 12.05.2019 4 ks  Míľa pre mamu 
31.05.2019 02.06.2019 2 ks (5 x 8m, 5 x 10m) Letecký deň detí 
31.05.2019 02.06.2019 2 ks (5 x 8m) Detská hasičská súťaž 
07.06.2019 09.06.2019 3 ks (5 x 8m) Záhorácky maratón 
15.06.2019 17.06.2019 1 ks (1 x 8m) Remeselný rínek v parku 
28.06.2019 01.07.2019 4 ks Otvorenie letnej sezóny na Kunove 
05.07.2019 08.07.2019 1 ks (5 x 8m) Štramák fest 
23.08.2019 26.08.2019 3 ks (5 x 8m) Senické senobranie v parku 
30.08.2019 02.09.2019 2 ks (5 x 8m, 5 x 10m) 130. výročie vzniku DHZM v Senici 
30.08.2019 02.09.2019 1 ks (5 x 8m) Beh vďaky 
13.09.2019 16.09.2019 2 ks (5 x 8m, 5 x 10m) HS o Pohár primátora mesta 
10.11.2019 12.11.2019 1 ks (5 x 8m) Martinské svetlonosenie 
05.12.2019 23.12.2019 2 ks (5 x 8m) Vianočná dedina 


