ZmJluva o výpožičkeě.3ĺ2012
ktoru uzavreli:

požičiavateľ:
Helena Némethová' naĺ. 09.05'1958, b1'tom Svodín č. 456'
a

vypožiěiavateľ:

obec Svodín, Hlavĺá 111'7/l,943 54 Svodín, IČo: 00309281, D|Č: 2020412713, zast.
staľostom obce JUDÍ. Attilom Szâszom,

v sulade s ust' Ş659 a nasl. občianskeho zrákonníka

takto
I
1. Touto zmluvou požičiavateľpĺenecháva vypožičiavateľovinehnuteľnosti vedené v katastri
nehnuteľností v obci Svodín v kat' úz. Maďarský Svodín na liste vlastníctva č. 266 parcelu
ĺ.slooĺsl- zźhrady
registra ,,C'' č. 3700/30 - zastavané plochy a nádvoľia o rýmeĺe 1039
'rł,
o ýmere 245 mŻ a rodinrlý dom na parc. č. 3700/30 pod súp. č. 45ó (ďalej len nehnute1'nosti)'
aby ich dočasne užívalna účelyubýovania a dočasnéhouživania ţzických osôb.
Nehnutel'nosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve v celosti požičiavateľaa jej manžela
Františeka Németha, ĺaĺ.25.11.1952' bytom Svodín č. 456' ktoý podpisom tejto zmluly
udeĘe súhlas požičiavateľovina uzawetie tejto zmluvy.

2. Yypožiěiavateľ je oprávnený nehĺutel'nosti užívaťodo dňa nadobudnutia účinnostitejto
zmluvy.
3. Požičiavateľsa zavżizuje ku dňu vzniku výpožičkynehnuteľnosti vypratať a zabezpečiťn,
aby nehnuteľnosti neužívalitretie osoby a na adrese nehnuteľností nebola pĺihlásená žiadĺa
ţzická osoba na trvalý alebo pĺechodný pobyt.

4. odo dňa pľevzatia nehnutel'ností vypožičivateľomvypoŽičiavateľznáša všetky ńklady
spojené s užívanímnehnutel'ností, najmä naklady na odber vody a elektriny. Požičiavatel'sa
zav'äzlje, že pri vypĺataní nehnuteľností zabezpeěi ukončenie zmlúv s dodávatel mi vody a
elektriny a poskýne vypožičiavatel'ovi súčinnosť,aby vypožičiavateľmohol uzawieť s
dodávatel'mi vody, elektriny prípadne plynu nové zmluvy vo vlastnom mene.

5' Vypożičiavateľnie je povirľrý nehnutel'nosti

nehnuteľnosti.

užívať

'

je však povinný

staÍaťsa o

I

II

1. Vypožičiavateľvyhlasuje, že bol obomrámený s technickým stavom nebnutel'ností nâ
zaklade ohliadky, ktoru vykonal pri uzaţTetí tejto zmluly.

2. Yypožićiavateľ môže nehnuteľnosti prenechať odplatne alebo bezodplatne do dočasného
užívania iným fyzickým osobĺĺms ým, že nájomná zmluva, zmluva o ubýovaní alebo
zmluva o rnýpoŽičke musí skončit' najneskôr dňom skončenia výpožičĘpodľa tejto zmluly'

v

3. Vypożiěiavateľ je oprávnený užívaťnehnuteľnosti

súlade s účelomdohodnut'.ŕm v
zmluve' je povinný chľiĺĺriťnehnutel'nosti pred poškodením a zničením.VypoŽičiavateľ nie je
poviĺľrýnehnuteľno sti poistiť.

4. Yypožiěiavateľ znâša všetky nĺĺkladypotrebné na

nehnutel'ností a
opĺa\,'rr a úđržbu

zodpoveđáza poškodenie a zničenie nebnuteľností'

ilI.
7. Zm|uvaje uzavretá na dobu určitú50 rokov od vzniku

výpožičky.

2. Yypožiěiavateľ je povinný nehnuteľnosti vrátiť v stave, v akom ich prevzal s pľihliadnutím
na bežnéa obvyklé opotrebenie'
3. Požičiavateľmôže požadovaťvrátenie nehnutel'nostĺ aj pĺed skončenímdoby zapožič:aĺią
ak vypoŽičiavateľ užívanehnuteľnosti v ľozpore s touto zĺnluvou alebo ak ich užívav ro?pore
s účelom,ktorému slúžia.V tomto pĺípadezmluva zaniká uplynutím 7 dní odo dňa doručenia

písomnej žiadosti o vrátenie nehnutelhostí. Ak požičiavateľpísomnosť nepÍevezne' zásielka
ia považuje za doručenúuplynutím odbemej lehoty na pošte. Písomnéozniímenie musí byť
zaslané požičiavateľovinajeho adresu uvedenú v tejto zmluve.
4. Požičiavateľnie je oprávnený do skoněenia doby zapożiěania
a) nehnutelhosti užívať'

b) pĺenechať nehnuteľnosti alebo ich časťdo dočasnéhoužívaniainej osobe,
c) zńadiť vecné bremeno užívanianebnuteľností alebo ich častí,
d) pľihlrísiťdo evidencie pobytu ob1vateľov fyzické osoby na adresu nehnutel'ností,
e) umoŽniť evid ovať a pĺevâdzkovať sídlo právnickej osoby na adrese nehnutel'ností'

IV.
1.

Zmlulrr je možnémeniť alebo zrušiťlen dohodou v písomnej forme

2. Zmluva je účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce
Svodín hĘ://zmluly. svodin.sk.

3. Zmblva bola schválená obecn:ŕm Zastupitel'stvom obce Svodín č:. |61/2910209 dna
29-10.20|Ż.

4. Zmluvĺé stĺany vyhlasujú, Že zmluvu uzatvorili na ziíklade vlastnej slobodnej a vrážrrej vôle
bez nátlaku, zmluva nie je v rozpore s dobými mravmi, zmlur,'rr neuzavreli v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, zmlulu si prečítali,jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
ju vlastnoruěne podpisujú.
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5. Zmlwa je uzawetáv 2 ĺovnopisoch , zktoýchkaždá zĺnluvná stana obdľžíl rovnopis.

6. Vypožičiavatel'podpisom zĺnluvy potvĺdzuj e, ž'e pottćiavatsľ mu vydal jeden rovnopis
zmluvy.
Svodín 20.09.2013
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