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Dohoda
o výpožičke

podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzatvorená z iniciatívy viceprimátora mesta Ing. Ladislava Kerekesa medzi stranami: 

Vypožičiavate!’:
Základná umelecká škola -  Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo (ďalej ZUS- 
MAI)
sídlo: Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 37833651 
DIČ:2021671487
zast.: PhDr. Zoránom Ardamicom, PhD., riaditeľom 
(ďalej ako „vypožičiavateľ“)

Požičiavateľ:
Nezábudka n.o.
sídlo: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 42000041
zast.: Ing. Máriou Velikou, riaditeľkou 
(ďalej ako „požičiavateľ“)

Článok 1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je zapožičanie priestorov na poskytnutie parkovania v garáži
vypožičiavateľa pre motorové vozidlo požičiavateľa.

Článok 2.
Práva a povinnosti strán

1. Požičiavateľ má podľa tejto dohody právo parkovať v troj garáži vypožičiavateľa vo dvore 
na Záhradníckej 2a, Fiľakovo.

2. Zamestnanci vypožičiavateľa majú povinnosť dodržiavať bezpečnostné predpisy.
3. Požičiavateľ berie na vedomie, že v trojgaráži nie sú priečky a preto je spoluzodpovedný 

za uskladnené predmety umiestnené vypožičiavateľom (počet a charakter uskladnených 
predmetov sa neustále mení podľa denných potrieb vypožičiavateľa).

4. Požičiavateľ dostane kľúče od brány v počte 1, slovom jeden a garáže v počte 1, slovom 
jeden, ktoré po uplynutí doby trvania dohody je povinný vrátiť vypožičiavateľovi. 
V prípade ich straty alebo zničenia zámky požičiavateľom ich nahradí na vlastné náklady 
a dodá nové aj vypožičiavateľovi v počte, ako ich mal predtým podľa kľúčového režimu. 
Požičiavateľ je povinný garáž a bránu stále zatvárať (výnimka: brána sa necháva otvorená 
pri odvoze smetí).

5. Parkovanie v garáži je pre požičiavateľa bezplatné.
6. Vypožičiavateľ v garáži nekúri a neklimatizuje ju.
7. Požičiavateľ nebude uskladňovať v poskytnutom priestore nič okrem svojho auta. V aute 

nebude nechávať cenné veci.
8. Vypožičiavateľ nenesie zodpovednosť za uložené predmety v aute a za prípadné 

odcudzenie auta alebo jeho príslušenstva. Zároveň sa zaväzuje nedotýkať sa vozidla 
a manipulovať popri ňom len v nevyhnutnej miere tak, aby ho nepoškodil.
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Článok 3.
Doba trvania a platnosť dohody

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2017 a je ju možné predĺžiť písomne.
2. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch strán alebo okamžite bez udania 

dôvodu.
3. V prípade uplynutia doby trvania alebo ukončení platnosti dohody požičiavate!' 

bezodkladne vráti kľúče od garáže a brány a vyprázdni používaný priestor v garáži.
v
Článok 4.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami, 

odsúhlasenými a podpísanými oboma stranami.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke oboch strán.
4. Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dostane po 1 exemplári.
5. Strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje ich 

pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne 
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu dohodu vlastnoručne podpisujú.

Vo Fiľakove dňa 05.04.2017

Za vypožičiavateľa: Za požičiavateľa:

Základná um elecká škola 
M űvészeti Alapiskola  

Záhradnícka 2a 
n86 01 Fiľakovo

PhDr. Zorán Ardamica, PhD. 
riaditeľ

Nezábudka, n, o
Z áh ra d n ícka  2 

9 8 6  01 F iľakovo 
ICO: 4 2  OOO 041

- 1-

Ing. Mária Veliká 
riaditeľka


