ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 1/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka
Čl. 1 Zmluvné strany
(1)

(2)

Požičiavatelia
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Maška Emil, rod. Maška
26.09.1938

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Mašková Oľga r. Čifariová
21.08.1940

Trnava, Gorkého 39
ST 092 931

Trnava, Gorkého 39
SJ 183 443

Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708
Čl. 2 Účel zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.
Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 108,
parc. č. 525/2, o výmere: 5m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.
Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z toho 2 exemplárov pre požičiavateľov a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpisy požičiavateľov
Maška Emil
Mašková Oľga

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 2/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavateľ
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Mária Pavlišová, rod. Konečná
07.06.1956
Nižná 197
EA 927 858

(2) Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708

Čl. 2 Účel zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.

Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 543,
parc. č. 522/2, o výmere: 19,2 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.

Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 exemplároch, z toho 1 exemplár pre požičiavateľa a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpis požičiavateľa
Mária Pavlišová

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 3/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavatelia
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Milan Srdoš, rod. Srdoš
12.08.1959

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Ing. Jarmila Srdošová, rod. Hlavatovičová
15.02.1960

Dechtice č. 567
ST 005 185

Dechtice č. 567
SL 147 450

(2) Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708
Čl. 2 Účel zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.
Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č.1087,
parc. č. 520/3, o výmere: 15 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.
Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z toho 2 exemplárov pre požičiavateľov a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpisy požičiavateľov
Milan Srdoš
Ing. Jarmila Srdošová

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 4/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavatelia
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Peter Mancovič, rod. Mancovič
02.04.1960

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Dagmar Mancovičová, rod. Valovičová
08.12.1960

Dechtice č. 568
EC 021 097

Dechtice č. 568
SJ 169 540

(2) Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708
Čl. 2 Účel zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.
Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 1085,
parc. č. 518/3, o výmere: 17 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.
Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z toho 2 exemplárov pre požičiavateľov a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpisy požičiavateľov
Peter Mancovič
Dagmar Mancovičová

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 5/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavatelia
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Jozef Dzurenka, rod. Dzurenka
26.05.1963
Dechtice č. 569
EA 994 653
Anna Dzurenková, rod. Piešťanská
03.08.1966
Dechtice č. 569
EB 223 756

(2) Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708
Čl. 2 Účel zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.
Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 1086,
parc. č. 517/3, o výmere: 21 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.
Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z toho 2 exemplárov pre požičiavateľov a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpisy požičiavateľov
Jozef Dzurenka
Anna Dzurenková

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 6/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavateia
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Miroslav Madeja, rod. Madeja
19.08.1956

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Katarína Madejová, rod. Mikušová
13.11.1963

Dechtice č. 570
SP 033 153

Dechtice č. 570
SP 507 985

(2)Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708
Čl. 2 Účel zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.
Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 1113,
parc. č. 514/3, o výmere: 22 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.
Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z toho 2 exemplárov pre požičiavateľov a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpisy požičiavateľov
Miroslav Madeja
Katarína Madejová

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 7/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavatelia
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Marián Jedlička, rod. Jedlička
19.01.1980
Partizánska 332/83, Chtelnica
SJ 186 428
Petra Jedličková, rod. Mašková
30.05.1985
Dechtice č. 136
EB 105 045

(2) Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708
Čl. 2 Účel zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.
Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 586,
parc. č. 511/2, o výmere: 98 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 511/3,
o výmere: 17 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria
Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 7 exemplároch, z toho 2 exemplárov pre požičiavateľov a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpisy požičiavateľov
Marián Jedlička
Petra Jedličková

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 8/2013
podľa § 659 a 662 Občianskeho zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany
(1) Požičiavateľ
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Číslo OP:

Ivan Lukačovič, rod. Lukačovič
27.09.1972
Dechtice č. 126
ST 093 120

(2) Vypožičiavateľ
Názov:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:

OBEC DECHTICE
919 53 Dechtice 488
Karol Zachar, starosta obce
00312363
2021133708

Čl. 2 Účel zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára za účelom toho, aby Obec Dechtice získala právny vzťah
k pozemkom na realizáciu projektu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA CINTORÍNSKA UL. - DECHTICE
a mohla sa tak uchádzať o finančnú podporu z externých zdrojov.

Čl. 3 Predmet zmluvy
(1) Na základe tejto zmluvy poskytuje požičiavateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti
špecifikovanej v ods. 2 tohto článku, Obci Dechtice (vypožičiavateľovi) právo bezplatne užívať
predmetnú nehnuteľnosť.
(2) Predmetom vypožičania je nehnuteľnosť – pozemok v katastrálnom území obce Dechtice
(podľa geometrického plánu č. 47/2013 zo dňa 16.12.2013): vedený na liste vlastníctva č. 1767,
parc. č. 526/5, o výmere: 3 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie.

Čl. 4 Doba zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu 99 rokov.

-

2 -

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vypožičiavateľ nesmie predmet vypožičania užívať na iný účel, ako je uvedený v čl. 2;
rovnako vypožičiavateľ nesmie prenechať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, na užívanie
inému.
(2) Táto zmluva zaniká ukončením doby nájmu.
(3) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 exemplároch, z toho 1 exemplár pre požičiavateľa a 5
exemplárov pre vypožičiavateľa.
V Dechticiach, dňa 27.12.2013

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

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

podpis požičiavateľa
Ivan Lukačovič

podpis vypožičiavateľa – za Obec Dechtice
Karol Zachar, starosta obce

