
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja 

schválených Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 07.02.2022 uznesením 

č. 3/2022 (ďalej len ,,zmluva“) 

I. 

Zmluvné strany 

Požičiavateľ:         Nitriansky samosprávny kraj 

Sídlo:                          Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

IČO:                       37 861 298 

Zastúpený:             Ing. Branislavom BECÍKOM, PhD., predsedom 

(ďalej len „požičiavateľ“ alebo „NSK“) 

a 

Vypožičiavateľ:        MVDr. Juraj ŠIMUNEK 

Funkcia:                                                          
Bydlisko:                                    
Dátum narodenia:             

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je výpožička hnuteľného majetku vo vlastníctve požičiavateľa: 

- notebook Lenovo TP E15 Gen35500U + MS Office 2021 s príslušenstvom (myš 

a taška), vedený pod inventárnym číslom 80004272 

- mechanika externá DVD R/RW+/-RAM USB vedená pod inventárnym číslom 

90013683 

- mobilný telefón SAMSUNG GALAXY A53 5G s príslušenstvom a SIM kartou, 

vedený pod inventárnym číslom 90013737 

- modem ALCATEL IK41V USB STICK BLACK so SIM kartou, vedený pod 

inventárnym číslom 90013768 

(ďalej spolu len „predmet výpožičky“). 

2.2 Požičiavateľ na základe tejto zmluvy bezodplatne vypožičiava vypožičiavateľovi 

predmet výpožičky, aby ho užíval na účel dohodnutý v bode 2.4 tohto článku zmluvy. 

2.3 Vypožičiavateľ si na základe tejto zmluvy od požičiavateľa vypožičiava predmet 

výpožičky, ktorý sa zaväzuje užívať riadne a v súlade s účelom uvedeným v bode  2.4 

tohto článku zmluvy. 

2.4 Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky užívať za účelom výkonu funkcie poslanca 

Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

III 

Doba výpožičky 

3.1 Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa odovzdania predmetu 

výpožičky na základe preberacieho protokolu do skončenia funkčného obdobia 

súčasného Zastupiteľstva NSK zvoleného vo voľbách v r. 2022, t.j. do zloženia sľubu 

poslancov novozvoleného zastupiteľstva, nie však dlhšie ako do zániku mandátu 

poslanca podľa ust. § 13 ods. 2 zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. 

č. 302/2001 Z.z.“). 



3.2 Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky na základe preberacieho 

protokolu, potvrdeného podpisom povereného zamestnanca požičiavateľa 

a vypožičiavateľom. Povereným zamestnancom NSK na odovzdanie predmetu 

výpožičky je Ing. Jozef Záhorský. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

4.1 Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 

užívanie na dohodnutý účel výpožičky. 

4.2 Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať riadne a v súlade s účelom, ktorý 

je dohodnutý v tejto zmluve. 

4.3 Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že sa oboznámi s návodom na použitie predmetu výpožičky 

a že bude predmet výpožičky užívať v súlade s týmto návodom, v opačnom prípade 

vypožičiavateľ zodpovedá za škodu tým spôsobenú požičiavateľovi. 

4.4 Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude predmet výpožičky chrániť pred poškodením, 

zničením, stratou, odcudzením alebo iným zneužitím alebo znehodnotením. 

4.5 Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od požičiavateľa, ktoré tvoria 

predmet výpožičky. 

4.6 V prípade, ak dôjde k odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu vecí, ktoré tvoria 

predmet výpožičky, vypožičiavateľ je o tom povinný bezodkladne informovať 

požičiavateľa, v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým spôsobenú 

vypožičiavateľovi. 

4.7 V prípade odcudzenia, straty, zničenia alebo poškodenia vecí, ktoré tvoria predmet 

výpožičky, je vypožičiavateľ povinný nahradiť požičiavateľovi spôsobenú škodu vo 

výške, ktorú vyčísli požičiavateľ. 

4.8 Vypožičiavateľ nesmie bez písomného súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky 

prenechať na užívanie inej osobe. 

4.9 Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi aj pred dohodnutou 

dobou trvania výpožičky v prípade, ak predmet výpožičky nepotrebuje na dohodnutý 

účel výpožičky a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10-tich pracovných dní. 

4.10 Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožní 

výkon kontroly užívania a stavu predmetu výpožičky zo strany požičiavateľa. 

4.11 Vypožičiavateľ je povinný požičiavateľa obratom informovať o potrebe opráv alebo 

údržby na predmete výpožičky a ich charaktere. V prípade porušenia tejto povinnosti 

vypožičiavateľa zodpovedá požičiavateľovi za spôsobenú škodu. 

4.12 Opravu a údržbu predmetu výpožičky je oprávnený vykonávať výlučne požičiavateľ 

alebo ním poverené alebo určené osoby. V prípade porušenia tejto povinnosti 

vypožičiavateľa zodpovedá požičiavateľovi za spôsobenú škodu. Vypožičiavateľ preto 

nie je oprávnený dať predmet výpožičky opraviť alebo upraviť inej osobe ako 

požičiavateľovi a rovnako nie je vypožičiavateľ oprávnený vykonávať na predmete 

výpožičky opravy alebo úpravy sám alebo prostredníctvom osôb, ktoré vyberie 

vypožičiavateľ. 

4.13 Za účelom vykonania opravy alebo údržby je vypožičiavateľ povinný odovzdať predmet 

výpožičky požičiavateľovi a to na čas potrebný na vykonanie opravy alebo údržby. 

4.14 Vypožičiavateľ je povinný zaplatiť (nahradiť) peňažný nárok požičiavateľa vyplývajúci 

z tejto zmluvy (napr. nárok na náhradu škody, nárok na zaplatenie zostatkovej hodnoty 

predmetu výpožičky) na základe výzvy požičiavateľa a to v lehote do 10-tich dní odo 

dňa, kedy bude vypožičiavateľovi doručená výzva požičiavateľa na úhradu. 

 

V. 

Ukončenie výpožičky 
 

5.1  Zmluva o výpožičke zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 



b) vrátením predmetu výpožičky požičiavateľovi pred uplynutím doby, na ktorú bola 

dojednaná, ak ho už vypožičiavateľ nepotrebuje na dohodnutý účel výpožičky, 

c) dohodou zmluvných strán, 

d) odstúpením od zmluvy zo strany požičiavateľa  z dôvodu, že vypožičiavateľ predmet 

výpožičky neužíva riadne alebo z dôvodu, že vypožičiavateľ predmet výpožičky užíva 

v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve alebo z dôvodu, že vypožičiavateľ poruší 

alebo porušuje niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane,  

e) zánikom mandátu poslanca NSK podľa niektorého z dôvodov v ust. § 13 ods. 2 zák.  

č. 302/2001 Z.z.,  

f) zánikom predmetu výpožičky, 

g) výpoveďou zo strany požičiavateľa alebo vypožičiavateľa a to aj bez uvedenia 

dôvodu; výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.2   Vypožičiavateľ  je  povinný  vrátiť predmet výpožičky bezodkladne po skončení    

        výpožičky, najneskôr do 10 pracovných dní, v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím   

        na obvyklé opotrebenie. Požičiavateľ má v prípade nevrátenia predmetu výpožičky voči   

        vypožičiavateľovi právo na náhradu vzniknutej škody. 

5.3   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že po uplynutí funkčného obdobia Zastupiteľstva NSK, 

        zvoleného vo voľbách v r. 2022, má vypožičiavateľ právo odkúpiť predmet výpožičky za  

        kúpnu cenu vo výške určenú na základe odborného posudku. Toto právo si 

vypožičiavateľ uplatní písomne alebo e-mailom bezprostredne pred uplynutím            

funkčného obdobia Zastupiteľstva NSK zvoleného v r. 2022. V prípade, ak         

vypožičiavateľ využije možnosť odkúpenia predmetu výpožičky, bude medzi zmluvnými 

        stranami spísaná osobitná kúpna zmluva a to buď bezprostredne pred skončením                  

funkčného obdobia Zastupiteľstva NSK, alebo po uplynutí funkčného obdobia tohto         

Zastupiteľstva NSK. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi. 

6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu  zmluvných strán  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov.  

6.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované 

zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

6.4 Obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán.  

6.5 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dva obdrží požičiavateľ a jeden 

vypožičiavateľ. 

6.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 

zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Nitre, ............................                                                      V Nitre, .................................. 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––                                     –––––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Branislav BECÍK, PhD.                                                           MVDr. Juraj ŠIMUNEK 

                predseda                                                                               poslanec            


