
                                                                    Zmluva o výpožičke 
                             uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

                                                                     Článok I. 

                                                          ZMLUVNÉ STRANY 

 

Požičiavateľ:  Rodičovské združenie pri Materskej škole, Galaktická 9, 040 12 

   Košice 

   Štatutárny orgán: Ing. Marianna Palenčárová 

   IČO: 173196171048 

   DIČ: 2021753965 

 

Vypožičiavateľ: Materská škola, Galaktická 9, 040 12 Košice  
                                Štatutárny orgán: Mgr. Anna Magdošková, riaditeľ školy 

                                IČO: 35543167 

                                DIČ:2021637387 
                                

 

 

Uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“) 

 

                                                                    Článok II. 

                                                      PREDMET VÝPOŽIČKY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné prenechanie vecí uvedených v Prílohe č.1 

tejto zmluvy- súpis hnuteľných vecí, do užívania vypožičiavateľovi po dobu uvedenú 

v čl. II. tejto zmluvy. 

2. Požičiavateľ prehlasuje, je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí a že na hnuteľných 

veciach neviazne žiadne právo tretej osoby ani iná ťarcha. 

 

 

                                                             Článok III. 

                                                     UČEL VÝPOŽIČKY 

 

Vypožičiavateľ je oprávnený užívať hnuteľné veci za účelom ich používania deťmi 

navštevujúcimi Materskú školu Galaktická 9 v Košiciach 

 

                                                                   Článok IV. 

                                                           DOBA VÝPOŽIČKY 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavané hnuteľné veci sa vypožičiavajú na dobu 

neurčitú. 

 

                                                     Článok V. 

                     PRÁVA A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Požičiavateľ odovzdá predmet zmluvy vypožičiavateľovi dňom podpisu tejto zmluvy 

v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

2. Požičiavateľ prehlasuje, že počas celej doby trvania výpožičky bude vykonávať 

údržbu vypožičiavaných vecí. 



3. Vypožičiavateľ môže prenechať hnuteľné veci na užívanie tretím osobám, len 

s predchádzajúcim súhlasom požičiavateľa. 

 

                                                                Článok VI. 

                                                 SKONČENIE VÝPOŽIČKY 

 

1. Túto zmluvu môže požičiavateľ alebo vypožičiavateľ vypovedať aj bez uvedenia 

dôvodu formou písomnej výpovede.  Výpovedná lehota je jednomesačná  a začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

2. Požičiavateľ môže odstúpiť od zmluvy ak vypožičiavateľ vec užíva v rozpore 

s účelom zmluvy, ktorému vec slúži alebo dá vec do užívania tretej osobe. 

3. Zmluvu možno ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

                                                                 Článok VII. 

                                               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva môže byť menená, dopĺňaná a zrušená len formou písomného dodatku 

k tejto zmluve. 

2. Vzťah upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon 

je urobený v predpísanej forme, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží 

vypožičiavateľ a jedno požičiavateľ. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom 

zmluvy, súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

 

 

 

Prílohy:  Súpis hnuteľných vecí 

 

 

V Košiciach, 19.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                               ..................................................... 

               požičiavateľ                                                              vypožičiavateľ 


