
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

Požičiavateľ:    
Obec Lehnice
930 37 Lehnice 89
zastúpená starostom obce: JUDr. Ing. Františkom Szitásim
IČO 305553
DIČ 2021151814
bankové spojenie: 
SLSP, a.s., číslo účtu:   SK12 0900 0000 0001 9211 6920 
 (ďalej len „požičiavateľ“) 

 a 

Vypožičiavateľ: 
Meno a priezvisko: Renáta Bodišová (zomrelý Július Rigó)
Narodená: 
Rodné číslo: 
Bytom: 930 37 Lehnice  

v zastúpení:
Meno a priezvisko: Nora Angermayer 
Narodená: 
Rodné číslo: 
Bytom: 930 30  Rohovce
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Požičiavateľ zmluvou o výpožičke zo dňa zo dňa  23.11.2011 prenechal pre byt č. 1 v  6 bytovej 
jednotke, súpisné číslo 719, v k.ú. Malý Lég do dočasného bezodplatného užívania zabudované 
zariadenia: kachle typ KERPEN 2U4 Ra v počte 2ks, s komplet príslušenstvom, elektrický bojler 
ELIZ 80l 1 ks, vaňa sprchovacia, sprchovacia batéria, WC kombi, keramické umývadlo s batériou, 
kuchynská linka s drezom na riad s batériou a elektrický sporák Gorenje typ E 51E1-S6. 

Čl. III
Skončenie zmluvy

1. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy o výpožičke ku 23.6.2017.
2. Predmet výpožičky bude odovzdaný a prevzatý formou preberacieho protokolu.



Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej  podpisu obidvoma zmluvnými stranami a  účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa v súlade s 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením dohody o ukončení 
zmluvy o výpožičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  neskorších 
predpisov v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. 

3. Dohoda  o ukončení  zmluvy  o  výpožičke sa  vyhotovuje  v  2  rovnopisoch,  pričom  po  jednom 
rovnopise obdrží požičiavateľ a vypožičiavateľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu o ukončení  zmluvy o výpožičke uzatvorili na základe ich 
slobodnej  vôle,   dohoda o ukončení  zmluvy o výpožičke nebola uzavretá  v tiesni  za  nápadne 
nevýhodných  podmienok,  dohodu  o ukončení  zmluvy  o  výpožičke si  prečítali,  jej  obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu dohodu o ukončení  zmluvy o výpožičke bez akýchkoľvek výhrad 
podpisujú.

V Lehniciach, dňa 3.7.2017

Požičiavateľ: Vypožičiavateľ: v zastúpení

JUDr. Ing. František Szitási Nora Angermayer
starosta obce


