
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla Liptovského kultúrneho strediska 

uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

a Kolektívnej zmluvy na rok 2022 

 

medzi 

Zapožičiavateľ:  Liptovská kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO: 36145246 DIČ: 2021439013 

Zastúpené: Máriou Bajsovou 

/ďalej len LKS/ 

 

Vypožičiavateľ:  Mgr. art. Miroslava Palanová  

/ďalej len zamestnanec/ 

 

I. Predmet zmluvy 
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši požičiava jednorázovo svojmu 

zamestnancovi služobné motorové vozidlo značky: Citroen Xsara Piccaso C4 evid. číslo: LM 

051 CD pre jeho súkromnú prepravu. 

 

II. Trvanie výpožičky 

Zapožičiavateľ zapožičiava služobné motorové vozidlo vypožičiavateľovi od 20. 5. 2022 do 

23.5.2022. 

 

III. Povinnosti zmluvných strán 
Zapožičiavateľ – LKS zabezpečí: 

- odpis stavu kilometrov pred jazdou, 

- vyúčtovanie prepravy na základe ceny natankovaných pohonných hmôt 20.5.2022,  

- odovzdá vozidlo po prekontrolovaní /dostatok oleja, PHM, brzdy, pneumatiky/, na riadne 

užívanie so všetkými dokladmi, potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy, 

- oboznámenie s technickým stavom vozidla, 

- prekontrolovanie stavu vozidla po skončení výpožičky. 

 

Vypožičiavateľ – zamestnanec LKS: 

- prevezme vozidlo od určeného zamestnanca po jeho prekontrolovaní /dostatok oleja, PHM, 

brzdy, pneumatiky/, 

- predmet zmluvy je povinný užívať riadne a v súlade s dohodnutým účelom,  

- vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe zapožičiavateľovi v stave ako na začiatku 

zmluvného vzťahu, 

- do 5-tich dní po ukončení jazdy na základe vyúčtovania je povinný zaplatiť cenu nákladov 

súvisiacich s výpožičkou. 

 

IV. Platobné podmienky 
Vypožičiavateľ uhradí zapožičiavateľovi za l km jazdy náhradu nákladov za PMH v zmysle 

Kolektívnej zmluvy. Výsledná suma bude vyčíslená na základe skutočne odjazdených km. 

 

V. Ostatné dojednania 
Vypožičiavateľ zodpovedá LKS za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť počas výpožičky: 

- škody vzniknuté pri dopravnej nehode, 

- škody vzniknuté počas parkovania, 

- škody vzniknuté pri vlámaní a vykradnutí príslušenstva vozidla, 

- škody vzniknuté pri krádeži vozidla. 

 



VI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán, účinnosť v deň nasledujúci po 

dni zverejnenia. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po 

jednom vyhotovení. 

3. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, obsah zmluvy si 

prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 19.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ____________________ 

Mária Bajsová, LKS      Mgr. art. Miroslava Palanová 

 

 

 


