
Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: 01/2022

uzatvorená podl'a § 659 a nasl. Občianskeho zákonnĺka a podl'a zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Požičiavatel': Slovenská republika -Reedukačné centrum, Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
V zastúpení: Ing. Slavomír Pluta, riaditeľ
IČO: 0016338
DIČ: 2020718689
Právna forma: rozpočtová organizácia
(ďalej len „požičiavatel'")

a

vypožíčíavate,,:        sjozvaesn#nr[:ppuabe]íkDarTDsrpí::[a;;fojäšíčn#:váát,n:,a3ĺ::f,]±nay 25 6, 05 5 62 Prakovce

IČO: 00523461
DIČ: 2021244357
Právna forma: rozpočtová organizácia
(ďalej len „ vypožičiavateľ")

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

Článok 1
Predmet zmluvy

1.   Požičiavateľ   prenecháva   do   bezplatného   užívania   vypožičiavatel'ovi   za   podmienok
uvedených v    tejto zmluve hnutel'né veci vo vlastníctve štátu v správe požičiavatel'a, a to
osobné motorové vozidlo.
Druh a typ motorového vozidla: osobný automóbil Renault Megane M Scenic

Eskvťš#5y8:72c°ŕ5
VnÝ:
Farba vozidla: Šedá metalíza
Zdviho`ý objem valcov:  1598 cm2
Čĺslo TP:
Počet najazdených kilometrov: 221123 km
Platnost' TK/EK: 30.04.2023
Prĺslušenstvo : výstražný trojuholník, reflexná vesta, 1ekámička, ťažné lano, autorádio

2.   Požičiavatel' po podpĺsaní tejto zmluvy protokoláme odovzdá predmet výpožičky uvedený
v  bode   1   tohto   článku  zmluvy  vypožičiavatel'ovi  na  základe  protokolu  o   odovzdaní



a  prevzatí  predmetu  výpožičky.  Vypožičiavatel'  je  povinný  užívať  predmet  výpožičky
v  súlade  s  dojednaným  účelom  výpožičky.  Vypožičiavatel'  nie  je  oprávnený  prenechat'
predmet výpožičky a ani jeho časti do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím osobám, a nie
je oprávnený vykonávať na predmete zmluvy žiadne úpravy.

Článok 2
Účel a doba výpožičky

1.   Zmluvné strany sa dohodli, Že požičiavatel' prenecháva vypožičiavatel'ovi predmet výpožičky
výlučne na účel prepravy osôb a potravĺn.

2.    Zmluvné  strany  sa dohodli,  že na základe tejto  zmluvy  sa výpožička dojednáva na dobu
určitú, a to do 30.06.2022.

Článok 3
0statné dojednania

1.   Vypožičiavatel'   je   oprávnený   a   povinný   uŽívať   predmet   výpožičlq/   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   povimý   bez   zbytočného    odkladu   oznámiť   osobe   poverenej
požičiavatel'om  závady  na  predmete  výpožičky,  potrebu  opráv  a  potrebu  servisných
zásahov na predmete výpožičky, ktoré  má požičiavatel' vykonať a umožniť mu vykonanie
týchto   opráv   a  servisných  zásahov  v  budove   sĺdla  vypožičiavateľa,   resp.   v   sídle
požičiavatel'a.

3.   Požičiavatel' sa zaväzuje odovzdat' vypožičiavateľovi predmet výpožičky do 5 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to na základe protokolu o odovzdaní a
prevzatĺ predmetu zmluvy, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

4.   Vypožičiavatel' vyhlasuje, Že je oboznámený s fáktickým stavom predmetu výpožičky.
Požičiavatel' sa zaväzuj e prenechať vypožičiavatel'ovi predmet výpožičky                         v
stave, ktorý je spôsobilý na užívanie na účely tejto zmluvy. Vypožičiavatel' je povinný
predmet výpožičky udržiavat' v tomto stave.

5.   Požičiavateľ  a  vypožičiavatel'  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 ktorákol'vek strana vypovedať písomnou
výpoveďou  aj  bez  uvedenia  dôvodu.  Pre  prípad  výpovede  zmluvné  strany  dohodli
výpovednú  dobu  7  kalendárnych  dní,  ktorá  začne  plynút'  nasledujúci  deň po  dni,  v
ktorom  bola  doručená  výpoveď  druhej  zmluvnej  strane.  Tým  nie je  dotknuté  právo
zmluvných strán ukončiť túto zmluvu kedykol'vek a z akéhokol'vek dôvodu písomnou
dohodou.

8.   Od zmluvy môže požičiavatel' odstúpiť ak vypožičiavatel' závažným spôsobom porušil
zmluvu alebo ak opakovane, napriek upozomeniu, menej závažne porušil zmluvu.



Za závažné porušenie zmluvy sa považuje najmä užívanie predmetu výpožičky v rozpore
s dohodnutým účelom.

9.   Po skončení výpožičky je vypožičiavatel' 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 prevzatĺ
predmetu zmluvy.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1.   Právne vzťahy medzi požičiavateľom a vypožičiavatel'om, ktoré nie sú upravené v tejto
zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

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

3.   Neoddeliteľnou   súčasťou   tejto   zmluvy   je   príloha   č.    1    Rozhodnutie   o dočasnej
prebytočnosti a Protokol o odovzdávaní a prevzatí predmetu zmluvy.

4.   Táto  zmluva  podlieha  povinnému  zverejneniu  v  Centrálnom  registri  zmlúv  vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákónom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k infomáciám  a o  zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

5.   Zmluva   nadobúda   platnosť   dňom  jej   podpisu   oprávnenými   zástupcami   obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s Občianskym zákonníkom.

6.   Zmluva je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  jeden  obdrží  vypožičiavateľ
a jeden požičiavatel'. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsáhu
porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani zvlášť nevýhodných podmienok, a na
znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

Za požičiava.t?l'a

Ing. Slavomír Pluta
riad. RC Biele Vody

v.ýfi?4#.fl.....ďňĹÄ..4:€f.....flg2.

Za vypožičiavateľa

PaedDr. Dráhoslava Vaščáková
riad. SŠI Prakovce

v.fl.fi4fi#ďŇa.S..Ť.:.2.Pa;L


