ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka

Čl. 1
Zmluvné strany
Požičiavateľ:

Obec Lúčka
okres Svidník
IČO: 00 595 764
v zastúpení: Mikuláš Mašlej, starosta obce
(ďalej len „požičiavatelia“)

Vypožičiavateľ:

Obec Kračúnovce
okres Svidník
IČO: 00 322 181
v zastúpení: František Mašlej, starosta obce
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
(ďalej spolu „zmluvné strany“)

Čl. 2
Predmet výpožičky
Predmetom výpožičky je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Lúčka, a to časť pozemku,
parcela registra „C“ číslo 317 v katastrálnom území Lúčka evidovaný na liste vlastníctva číslo:
491, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce Kračúnovce, na ktorom je postavený chodník
v celkovej dĺžke 179 bežných metrov a šírke 1,8 metra o celkovej výmere 322,2 m2 súbežne so
štátnou cestou č. 1/73.
(ďalej len „predmet výpožičky“)

Čl. 3
Dohodnuté podmienky
1. V súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, zmluvné
strany uzatvárajú túto zmluvu na obdobie piatich rokov. V tejto dobe si zmluvné strany
upravia právne pomery k predmetu výpožičky.
2. Požičiavateľ týmto prenecháva na užívanie vypožičiavateľovi predmet výpožičky, ktorý
slúži obyvateľom oboch obcí ako chodník postavený súčasne s rekonštrukciou štátnej cesty
1/73 v prieťahu oboch obcí v roku 1988, a ktorého rekonštrukciu s povrchovou úpravou na
svoje náklady zhotovila obec Kračúnovce v roku 2018.
3. V súlade s ust. § 659 Občianskeho zákonníka je výpožička bezplatná.
4. Ak v dohodnutom období podľa odseku 1 tohto článku nedôjde k vyporiadaniu právnych
pomerov, je povinný vypožičiavateľ vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi.
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5. Počas dohodnutej doby je vypožičiavateľ povinný udržiavať predmet výpožičky so
starostlivosťou riadneho hospodára.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, vyjadruje vôľu zmluvných strán, je vyhotovená
v dvoch rovnopisoch a to jeden pre požičiavateľa a jeden pre vypožičiavateľa.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutármi zmluvných strán,
pričom o tejto zmluve budú informované obecné zastupiteľstvá oboch obcí v súlade
s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

V Kračúnovciach dňa

_________________________
požičiavateľ

V Lúčke dňa

_________________________
vypožičiavateľ

