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,,'~'·~~~~~eřť'podl'a § 659 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákOlll1ík v znení neskorších
~IPlSOV

Zmluvné strany:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo:
zastúpené poverenÝl11
zal11estnancom:

Primaciálne nál11estie I, 814 99 Bratislava I
Ing. Peter Magdin, vedúcil11

IČO:
DiČ:
IČ DPH:

00603481
2020372596
SK2020372596
VÚB, a.s.
35-68530112/0200
PT 000482 vydaná Krajským riaditel'stvol11 policajného
zboru v Bratislave

bankové spojenie:
číslo účtu:

licencia na prevádzkovanie č:

(d'alej len

"požičiavatel"')

Názov právnickej osobylMeno a priezvislw fyzickej osoby:
doc, PhDr, JozefVengloš
sídlo/bydlisko:
zastúpený :
dátul11 narodenia:
DiČ:
IČDPH:

baI1kové spojenie:
číslo účtu:

V záluadách 12, 811 02 Bratislava
doc. PhDr. Jozef Vengloš
18. február 1936
nie je platca DPH
Slovenská sporitel'I'ía, a.s.
0010897528/0900

zapísaný:
(d'alej len

"vypožičiavatel"')

(spolu d'alej len "zmluvné strany")

uzavierajú túto zmluvu o výpožičke (d'alej Icn "zmluva"):

ČI.l
P"echnct a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
vč. C80141A (ďalej len "vysielacie zariadenie"), ktorého vlastníkomje požičiavatel',
výlučne za účelom pripojenia k PU/lu cenlrá/nej ochran)' požičiavalel'a.
2. Vypožičiavatel' prehlasuje, že pri podpise zmluvy prevzal vysielacie zariadenie
v bezchybnom stave, ktorý umožiíuje jeho užívanie podl'a tejto zmluvy.
Čl.2
Povínnosti zmluvných stdn

I. Požičiavatel' sa zavazuje
1.1. prenechat' bezplatne vypožičiavateJ'ovi do uŽÍvania vysielacie zariadenie,
1.2. odovzdat' vypožičiavatel'ovi vysielacie zariadenie v deií podpisu tejto zmluvy v stave
sposobilom na riadne užívanie.
2. Vypožičiavatel' sa zavazuje
2.1. užívat' vypožičané vysielacie zariadenie riadne a v súlade s účelom podJ'a tejto
zmluvy a zabezpečit' ho pred stratou, zničením, poškodenÍ a zneužitím tretími
osobami,
2.2. po skončení platnosti tejto zmluvy umožnit' zamestnancovi požičiavateJ'a vysielacie
zariadenie demontovat' a do troch pracovných dní od skončenia tejto zmluvy ho vrátit'
požičiavatel'ovi,

2.3. vrátit' vysielacie zariadenie v rovnakom stave, vakom ho prevzal do uŽÍvania,
s prihliadnutím na jeho obvyklé opotrebenie,
2.4. v prípade omeškania s vrátením vysielacieho zariadenia podl'a bodu 2.2., zaplatit'
požičiavatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 3 EUR za každý deií omeškania,
2.5. neprenechat' vysielacie zariadenie do užívania tretej osobe.
Čl.3

Doba

výpožičky

I. Výpožička bola dohodnutá na dobu neurči tú.
2. Zmluvu možno ukončit' pÍsomnou dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvu móže písomne vypovedat' ktorákoJ'vek zmluvná strana, aj bez udania dovodu.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynút' prvým diíom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí
sa uplynutím posledného chla príslušného mesiaca.
4. V prípade, že nie je možné užívanie vysielacieho zariadenia na účel dohodnutý v tejto
zmluve, zmluva sa považuje za skončenú dllom doručenia písomného oznámenia
o tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane.

Čl. 4
ustallovenia

Závcl'ečné

I. Zmluvu možno menit' alebo dopÍtlat' iba pÍsomne, a to na základe dodatku
podpísaného oprávnenými zástupcami ObOcJl zmluvných strán.
l' I
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2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana dostane dve originál ne vyhotoveni a zmluvy.
3. Tá/o zmll/va nadobúda platnost' dňom podpísania zmll/vn)ími s/ranami a účinnost'
nasledl/júci delí po dni jej zverejnenia.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi .
5. Z1111uvné strany vyhlasujú, že si túto z1111uvu prečítali, jej obsahu porozlll11eli a na znak
toho, že obsah tejto zl11luvy zodpovedá ich sklltočnej a slobodnej voli, ju podpísali.

V Bratislave dlla:
Za

-1 . 1'l. . 2.011

požičiavatel'a:

V Bratislave diía:
Za

Ing. Peter Magdin
poverený zamestnanec hlavného l11esta

'1 , '\ 1. '/..0" 1

vypožič i avatel'a :

doc . PhDr. Jozef Vengloš
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