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Zmluva o výpožičke ÚEZ č. 283/2021
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej v texte ako „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Požičiavateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Konajúci prostredníctvom:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
Prima banka Slovensko, a.s.
SK0356000000001800349037
Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti

(ďalej v texte ako „Požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
PaedDr. Jana Lednická, riaditeľka
308 479 40

(ďalej v texte ako „Vypožičiavateľ“)
(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ v texte spoločne uvádzaní aj ako „zmluvné strany“).

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v
tejto zmluve hnuteľnú vec vo vlastníctve požičiavateľa:
-

4 ks notebook HP 255 G7 1L3Z1EA (sériové čísla: CND1316GMM, CND1316GV6,
CND1316GPZ, CND1316GWF)
- 4 ks myš HP Wired Mouse X 1000
- 4 ks DVDRW Hitachi LG GP57EB40 (externá DVD mechanika)
- 4 ks taška TRUST Atlanta ECO 15,6
2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky v súlade s dojednaným účelom výpožičky.
3. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že predmetom výpožičky sú hnuteľné veci, ktoré predtým neboli
používané.
4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky a ani ich časti do nájmu, podnájmu
alebo výpožičky tretím osobám, a nie je oprávnený vykonávať na predmete zmluvy žiadne úpravy.

Čl. II.
Účel a doba výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky
výlučne na verejnoprospešný účel. Vypožičiavateľ sa venuje poradenstvu pre duševné zdravie detí.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu určitú, a to
od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Čl. III.
Ostatné dojednania
1. Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný užívať predmet výpožičky v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, je povinný zabezpečiť ochranu predmetu
výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu alebo k zničeniu predmetu výpožičky.
2. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky do 2 dní po podpísaní tejto
zmluvy, a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý podpíšu obe
zmluvné strany.
3. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave, ktorý je spôsobilý
na užívanie na účely tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky udržiavať v tomto
stave.
4. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sú vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu
údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy.
5. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho zavinením
alebo zavinením tretích osôb.
6. Od zmluvy môže požičiavateľ odstúpiť ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil zmluvu,
alebo ak opakovane, napriek upozorneniu, menej závažne porušil zmluvu.
7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi:
a)
b)
c)
d)

len čo ho nebude potrebovať, alebo prestane existovať dôvod a účel výpožičky
v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným účelom výpožičky,
po dohode oboch zmluvných strán
ukončením platnosti zmluvy.

8. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a to ku dňu, v ktorom dôjde k skončeniu výpožičky.
Zmluvné strany následne podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy, dodatky alebo prílohy k tejto Zmluve musia byť vyhotovené
výlučne v písomnej forme a podpísané zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Požičiavateľ a
dva (2) rovnopisy Vypožičiavateľ.
5. Zmluvné strany, ako účastníci právneho úkonu vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a
vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a súčasne, že prejavy
vôle každej zo zmluvných strán sú dostatočne určité, zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu
s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa: 29.12.2021

V Bratislave dňa: 29.12.2021

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

__________________________________
Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
v. r.

__________________________________
PaedDr. Jana Lednická
riaditeľka
v. r.

