
 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1. Požičiavateľ:   Žilinská univerzita v Žiline            

     Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Štatutárny zástupca:          prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. , 

dekan Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov oprávnená konať v mene 

Žilinskej univerzity v Žiline vo veci tohto právneho úkonu v súlade s § 27 ods.2 Štatútu 

Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj v súlade s § 28 ods.1, veta druhá zákona o vysokých 

školách.     

 

 Sídlo:    Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 

   

      Zástupca oprávnený konať 

vo veciach zmluvných:  doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.  

Funkcia:                            vedúca katedry vodnej dopravy 

         

IČO:    00397563 

IČ DPH:     SK2020677824  

Právna forma:   Verejná inštitúcia  

Zriadená podľa zákona č 131/2002 Z.Z. O vysokých školách ako verejná vysoká škola.

   

 

2. Vypožičiavateľ:   Slovenské technické múzeum 

 Sídlo:    Hlavná č. 88, 040 01 Košice 

       Štatutárny zástupca:  Ing. Eugen Labanič – generálny riaditeľ  

    

     

Zástupca oprávnený konať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Ernest Huska  

Funkcia:    riaditeľ Múzea dopravy  Bratislava 

Kontakty:     055/62 236 65, 02/52444163, fax: 055/62 259 65.  

   

IČO:    31297111       

IČ DPH:    SK 2021443380 

Zamestnanec oprávnený konať  

vo veciach realizácie zmluvy:  

Funkcia:     

Právna forma: Štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom 

kultúry SR 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 

a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla 



 

 

mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 

skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 

údajov vzniknúť. 
 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je výpožička súboru  32 skrípt z problematiky vodnej dopravy      

 podľa priloženého  zoznamu. 

 

2. Predmet zmluvy je poškodený a je spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa čl. III. 

tejto zmluvy.  

III. 

Účel výpožičky 

 

  Predmet  sa požičiava za účelom jeho prezentácie na vystavenie: 

  

        Výstava: 100 rokov lodiarstva v Československu, Múzea dopravy, Bratislava. 

 

1. Zmena účelu je neprípustná. 

 

2. Hodnota predmetov výpožičky spolu je: 250,--€, slovom: dvestopäťdesiat ... €. 

 

IV. 

Doba výpožičky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase na 30. 10. 2018 do 31. 8. 2019. 

 

2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky v stave, 

v akom ho prevzal. 

 

3. V prípade, ak je potrebné predĺžiť dobu výpožičky, je vypožičiavateľ povinný písomne 

požiadať požičiavateľa aspoň 15 dní pred skončením doby výpožičky o jej predĺženie.  

 

4. Vypožičiavateľ môže skrátiť dohodnutú dobu výpožičky bez uvedenia dôvodu. V takom 

prípade je povinný vrátiť predmet výpožičky ihneď, len čo ho nepotrebuje. 

 

5. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred skončením 

doby výpožičky, ak: 

-  ho vypožičiavateľ využíva v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy 

-  vypožičiavateľ potrebuje predmet výpožičky pre vlastnú prezentačnú činnosť. 

 

V. 

Podmienky výpožičky 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 

a/ predmet zmluvy užívať v súlade s čl. III. a V. tejto zmluvy, 

b/ vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,  

    poškodeniu a zničeniu predmetu zmluvy, 

c/ prehlasuje, že výstavné priestory sú vybavené EZS a EPS,  

d/ vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy a úpravy, 



 

 

e/ vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu, 

f/  umožniť kontrolu predmetu zmluvy, 

g/ vytvoriť technické podmienky na inštaláciu predmetu a personálne vypomôcť pri 

  realizácii montáže a demontáže, 

h/  zabezpečiť sprístupnenie dňa 30.10.2018, 

i/  zabezpečiť propagáciu prostredníctvom vlastných kontaktov a možností. 

 

2.   Náklady spojené s prevozom predmetu zmluvy hradí požičiavateľ. 

 

3. Vrátenie zapožičaného predmetu vykonajú v zmysle bodu V.1.g tejto zmluvy  

zamestnanci STM, Múzea dopravy, Bratislava.  

 

4. Oprávnenou osobou k prevzatiu predmetu zmluvy za vypožičiavateľa je  

      Mgr. Martin Goduš, kurátor železničnej a lodnej dopravy. 

 

5.   Predmet výpožičky prevezme oprávnená osoba dňa 24. 09. 2018.  

 

VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov. 

 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomne formou číslovaných dodatkov 

so súhlasom oboch zmluvných strán. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, že bola vyhotovená 

podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 

ale vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, z ktorých dva vyhotovenia obdrží 

požičiavateľ a štyri vyhotovenia  vypožičiavateľ. 

 

5. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

 

V Bratislave  dňa  

 

 

 

 

 

 

 

              Požičiavateľ      Vypožičiavateľ 

 

 

 

 

Príloha: podľa textu 


