Zmluva o krátkodobom bezodplatnom zapožičaní veci
č. 03/KGR/2019
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Poskytovateľ :
Obchodné meno:

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Štatutárny zástupca:

Ing. Jaroslav Švejkovský, generálny riaditeľ

Sídlo firmy:

Teplá Voda 671, 04916Jelšava

IČO:

31685340

IČ DPH:

SK2020500141

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel: Sa, vlož, č: 406/S

(ďalej len „ poskytovateľ“ )

Objednávateľ:
Názov:

MESTO JELŠAVA

Zastúpené:

MVDr. Milan Kolesár, primátor mesta Jelšava

Sídlo :

Námestie republiky499, 04916 Jelšava

IČO:

00328341

DIČ:

2020724673

(ďalej len „ objednávateľ “ )

ČLI.
Predmet zapožičania
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné krátkodobé zapožičanie 40 ks drevených lavíc, 12 ks
drevených stánkových stolov a 30 ks kovových zábran, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve

poskytovateľa.

2. Predmet zapožičania, uvedený v Článku I. bod 1. tejto zmluvy, bude za podmienok
uvedených v tejto zmluve poskytnutý objednávateľovi za účelom jeho použitia počas

pripravovanej akcie "Dni mesta Jelšava 2019", ktorá sa uskutoční v meste Jelšava v dňoch 14. 15.06.2019.
Termín prevzatia zapožičanej veci bol dohodnutý na deň 13.06.2019 (štvrtok).

ČI. II.

1.

Objednávateľ podpísaním "Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zapožičania" - Príloha

č.l tejto zmluvy, potvrdzuje prevzatie predmetu zapožičania v stave spôsobilom na jeho
obvyklé užívanie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť predmet zapožičania nepoškodený, v pôvodnom stave a v
termíne dohodnutom s poskytovateľom.
Termín vrátenia predmetu zapožičania bol stanovený na deň 18.06.2019 (utorok).

3.

V prípade poškodenia predmetu zapožičania sa zaväzuje objednávateľ

zapožičania na vlastné náklady do pôvodného stavu,

uviesť predmet

v akom bol dňa 13.06.2019

objednávateľom prevzatý. V opačnom prípade sa objednávateľ zaväzuje uhradiť sumu vo výške

zodpovedajúcej sume nákladov vynaložených na opravu poškodeného predmetu zapožičania.
4.

V prípade odcudzenia predmetu zapožičania sa zaväzuje objednávateľ uhradiť v plnej výške
náklady, ktoré vznikliposkytovateľovi na zabezpečenie nových predmetov.

5. Objednávateľ od okamihu podpísania "Protokolu o prevzatí a vrátení zapožičanej veci"
zodpovedá v plnom rozsahu za akékoľvek vzniknuté škody na majetku, zdraví resp. živote,

ktoré boli spôsobené predmetom zapožičania. Uvedenú zodpovednosť znáša objednávateľ až do
okamihu fyzického vrátenia predmetu zapožičania poskytovateľovi, čo bude deklarované
podpísaním "Protokolu o späťvrátení zapožičanej veci" - Príloha č.2, oboma zmluvnými
stranami.

či. in.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
okamihom fýzického prevzatia predmetu zapožičania objednávateľom, v zmysle podpísaného
"Protokolu o odovzdaní a prevzatí zapožičanej veci" oboma zmluvnými stranami.

2.

Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
exemplár.

3.

Obe zmluvné strany potvrdzujú, že zmluve plne porozumeli, na znak súhlasu ju
dobrovoľne a bez nátlaku podpísali a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

