
Zmluva o výpožičke 
č. 2021/25/VYP

uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

I.
Zmluvné strany

Požičiavateľ:  Simona Janišová 

(ďalej len  „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:  Slovenské centrum dizajnu
so sídlom: Jakubovo námeste 12, 814 99 Bratslava
V zastúpení: Mgr. art. Maroš Schmidt, riaditeľ SCD
IČO: 00699993
IČ DPH: 2020831329
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
Telefón: 02 52931800, fax: 02 52931838, email: sekretariat@scd.sk
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať bezodplatne na dočasné užívanie predmety uvedené v Prílohe č. 
1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Požičiavateľ prehlasuje, že predmety výpožičky sú nepoškodené a spôsobilé na dočasné užívanie 
podľa čl. III. tejto zmluvy.

Článok III.
Účel výpožičky

1. Predmety sa vypožičiavajú za účelom výstavného projektu s názvom Krehký betón (realizovaný v 
rámci RSKD 2021 v Marseille).

2. Zmena účelu je neprípustná.

Článok IV.
Doba výpožičky

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v dobe od 19. 5. 2021 do 31. 10. 2021.
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátť predmety najneskôr do 31. 10. 2021.
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetov pred skončením doby výpožičky, ak 

ju vypožičiavateľ užíva v rozpore s článkom III. a článkom V. tejto zmluvy a to do 14 dní od doručenia 
oznámenia o vrátení veci.



Článok V.
Podmienky výpožičky

1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmety za účelom a v dobe v súlade s článkom III. a článkom IV. 
tejto zmluvy.

2.  Vypožičiavateľ je povinný:
a. vykonať bezpečnostné opatrenia pri dočasnom umiestnení tak, aby nedošlo k poškodeniu, 
zničeniu, zámene, strate alebo odcudzeniu predmetov,
b. zabezpečiť primerané bezpečnostné a klimatcké podmienky v priestore dočasného užívania  
predmetov,
c.  oznámiť požičiavateľovi každú zmenu, ohrozenie, poškodenie alebo stratu  predmetu,
d. vrátť predmety bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.

3. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie a za iné 
poškodenie), ktoré vznikli na predmetoch počas doby výpožičky.  
Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu  predmetu výpožičky podľa čl. II tejto zmluvy je 
vypožičiavateľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom požičiavateľom. Náhrada škody pozostáva 
z nákladov na reštaurovanie a z príslušnej hodnoty predmetov a môže dosiahnuť maximálne výšku 
stanovenej poistnej zmluvy. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu podľa čl. II tejto 
zmluvy je vypožičiavateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Poškodená vec ostáva 
majetkom požičiavateľa.

4.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje na vlastné náklady priviezť predmety do 31. 10. 2021 späť na miesto podľa 
dohody s požičiavateľom. Všetky náklady, výdavky a poplatky spojené so vznikom a realizáciou tejto 
zmluvy hradí vypožičiavateľ.

5.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje uvádzať meno požičiavateľa „Simona Janišová a Linda Viková / si.li“ 
pri vystavených exponátoch.

6.  Záväzky a povinnost vypožičiavateľa a požičiavateľa podľa bodu 1 až 5 tohto článku plynú odovzdaním
a prevzatm  predmetov na základe potvrdenia protokolu o odovzdaní  predmetov na dočasné 
užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaných  predmetov 
v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok VI.
Všeobecné a  záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými Ustanoveniami 
zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych 
predpisov SR.

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený vypožičanie 
predmetov zrušiť s okamžitou platnosťou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť 
prednostne vzájomným rokovaním a dohodou.

4. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len dodatkami tejto zmluvy, ktoré sú platné 
len písomne, a to formou očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom  jeho podpisu 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudnú dňom nasledujúcim po jeho 
zverejnení v Centrálnom registri Úradu vlády SR.

5. Zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán prevezme dve 
vyhotovenia.

6. Zmluva je platná dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda prvým dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri Úradu vlády SR.

V Bratslave dňa 19. 5. 2021



Požičiavateľ: Vypožičiavateľ:

 

________________________      __________________________
   Simona Janišová           Maroš Schmidt

            riaditeľ SCD



Príloha č. 1

Zmluva o  výpožičke č. 2021/25/VYP
zo dňa 19. 5. 2021

Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ poskytne na bezplatné užívanie za výstavným účelom teto 
predmety:

keramické šálky 15 ks

V Bratslave dňa 19. 5. 2021

________________________ __________________________
          Simona Janišová Maroš Schmidt

    riaditeľ SCD              



Príloha č. 2

Protokol
O  odovzdaní predmetov na dočasné užívanie podľa

Zmluvy o  výpožičke č. 2021/25/VYP
zo dňa 19. 5. 2021

I.
Zmluvné strany

Požičiavateľ:  Simona Janišová 

                          (ďalej len  „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ:  Slovenské centrum dizajnu
so sídlom: Jakubovo námeste 12, 814 99 Bratslava
V zastúpení: Mgr.art. Maroš Schmidt, riaditeľ SCD
IČO: 00699993
IČ DPH: 2020831329
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
Osoba oprávnená konať vo veci výpožičky: Silvia Kružliaková, +421 918 991 237
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

II.
Stav predmetov

Požičiavateľ odovzdáva a vypožičiavateľ preberá do dočasného užívania predmety podľa čl. II., bod 1 
zmluvy v stave:1

„v bezchybnom stave“

V Bratslave, dňa 19. 5. 2021

________________________ __________________________
          za požičiavateľa           za vypožičiavateľa
         Simona Janišová                               Zdenka Pepelová

1 Uviesť „v bezchybnom stave“ alebo popísať stav, chýbajúce časti, porušenie povrchu a pod.


