
OBEC  ZLATNÁ  NA  OSTROVE 

OBECNÝ ÚRAD ZLATNÁ NA OSTROVE 

946 12 Zlatná na Ostrove 184 

                                           

TEL 035/7781168       e-mail: obeczlatna@obeczlatna.sk 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE  
(§ 659 a nasl Obč. Z) 

      č. 1/2023 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 
 

1. Požičiavateľ:   Obec Zlatná na Ostrove,   

   zast. Ing. Evou Varjúovou, so sídlom: č. 184, 946 12 Zlatná na Ostrove 

   IČO: 00306738  DIČ: 2021035775     

 

 

Vypožičiavateľ:   Ringató foglalkozás  

   zod. osoba: Valéria Spányik, bytom 946 12 Zlatná na Ostrove 251 

   nar. 29.12.1982 

                                              

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ Obec Zlatná na Ostrove prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné 

užívanie časť z nehnuteľnosti: 

Zdravotné stredisko, súp. č. 257, 946 12 Zlatná na Ostrove  

Bývalá ambulancia pre deti, ktorá pozostáva zo 6 miestností: 1.09 ambulancia pre deti 

            1.08 WC 

            1.07 čajová kuchyňa 

            1.08 izolačka 

                      1.06 prípravovňa  

                          1.04 čakáreň 

 

Účel vypožičanej nehnuteľnosti: Rodinný program " Ringató foglalkozás" 

 

  
Čl. III 

Doba výpožičky 

 

Vypožičaná nehnuteľnosť sa odovzdáva vypožičiavateľovi na dočasné užívanie po podpise tejto zmluvy na 

dobu:  od 01.01.2023 do doby neurčitej. 

 

 

Čl. IV 

Ďalšie ustanovenia 

 

Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať nehnuteľnosť na užívanie v dobrom technickom stave (bez závad). 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje požičanú vec užívať len na účely, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s uznesením č. 2/2022-13.3 dňa 08.12.2022 schválilo poskytnutie 

miestnosti v budove zdravotného strediska so súp. č. 257 v bývalej ambulancii program "Ringató foglalkozás" 

pod podmienkou, že zodpovedná osoba za miestnosť bude Valéria Spányik, nar.29.12.1982, bytom Zlatná na 

Ostrove č. 251, bezplatne. 

 

V prípade akéhokoľvek poškodenia vypožičanej nehnuteľnosti opravu hradí v plnej výške vypožičiavateľ /musí 

sa vrátiť do pôvodného stavu/. 

 

V prípade odcudzenia predmetu z vypožičanej nehnuteľnosti vypožičiavateľ zabezpečí nákup alebo vyhotovenie 

takého istého predmetu. 

 

Vypožičiavané veci odovzdá vypožičiavateľ deň stanovený na vrátenie poverenému zamestnancovi Obce 

Zlatná na Ostrove.  

 



 

 

 

V Zlatnej na Ostrove, dňa:............................    V Zlatnej na Ostrove, dňa: ........................ 

 

 

 

 

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

vypožičiavateľ - Valéria Spányik     Ing. Eva Varjúová - požičiavateľ 

              starostka obce Zlatná na Ostrove 

 

 

 

 Príloha: Uznesenie č. 2/2022-13.3    

 Protokol o odovzdaní a prevzatí      


