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Zmluva o výpožičke 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

Požičiavateľ:      Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 

                             Sídlo:    Košovská 1, 971 01 Prievidza 

                             V zastúpení:   Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 

                             Bankové spojenie:   VÚB, a.s.  

                             IBAN:                SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

                             IČO:                         31 579 183 

                             IČ DPH:                  SK2020467350 

                             Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

      Oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R  

        (ďalej len „požičiavateľ“) 

                                           

a 

 

Vypožičiavateľ:  Zariadenie pre seniorov 

                             Sídlo:    J. Okáľa 6, 971 01Prievidza 

                             V zastúpení:              Ing. Richard Fodor, riaditeľ 

                             Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 

                             IBAN:                  SK63 5600 0000 1443 7001 

                             IČO:                          00 648 698 

                             DIČ:                        2021117967 

                             (ďalej len „vypožičiavateľ) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“): 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok 

uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo vlastníctve požičiavateľa, a to: 

- priemyslená práčka PRIMUS RX105, inventárne číslo: 000103; 

- sušič prádla CD350E, inventárne číslo: 000037; 

- mangel, model: I25-140V, číslo série: J0325000415. 

2. Požičiavateľ po podpísaní tejto zmluvy protokolárne odovzdá predmet výpožičky uvedený 

v bode 1 tohto článku zmluvy vypožičiavateľovi na základe potokolu o odovzdaní 

a prevzatí predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky 

v súlade s dojednaným účelom výpožičky. Vypožičivateľ 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.  

 

Článok II. 

Účel a doba výpožičky  

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že požičivateľ prenecháva vypožičiavateľovi úredmet 

výpožičky výlučne na účel prania, sušenia a manglovania bielizne vypožičivateľa. 
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2.  Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu 

neurčitú. 

 

Článok 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.  Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobe poverenej 

požičiavateľom závady na predmete výpožičky, potrebu opráv a potrebu servisných 

zásahov na predmete výpožičky, ktoré vypožičiavateľ vykoná na vlastné náklady a vo 

svojej réžii.  

3.  Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na základe 

protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 

4.  Požičiavateľ je povinný oboznámiť vypožičiavateľa s faktickým stavom predmetu 

výpožičky. 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. 

5. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sú vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť 

každú zmenu údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy. 

6. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho 

zavinením alebo zavinením tretích osôb. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže ktorákoľvek strana vypovedať písomnou 

výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Pre prípad výpovede zmluvné strany dodhodli 

výpovednú dobu 30 kalendárnych dní, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni, v 

ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo 

zmluvných strán ukončiť túto zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu písomnou 

dohodou.  

8. Od zmluvy môže požičiavateľ odstúpiť ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil 

zmluvu, alebo ak opakovane, napriek upozorneniu, menej závažne porušil zmluvu. 

9. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi: 

 a) len čo ho nebude potrebovať, alebo prestane existovať dôvod a účel výpožičky, 

 b) v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným účelom 

výpožičky, 

 c) po dohode oboch zmluvných strán, 

 d) po uplynutí výpovednej doby na základe písomnej výpovede, 

 e) ukončením platnosti zmluvy. 

10. 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.  
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom, ktoré nie sú upravené v tejto 

zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2.  Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať písomnými a očíslovanými dodatkami.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy aj protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webstránke požičiavateľa. 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné 

a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú 

vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 

6. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité 

na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto 

zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 

7.  Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po 1 vyhotoveniach. 

 

 

V Prievidzi dňa ...................   V Prievidzi dňa .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požičiavateľ:       Vypožičiavateľ: 
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