ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. SSV/OSP/038/2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky
zákonník“)
(ďalej ako „zmluva“)
MEDZI
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám č. 1, 821 06 Bratislava, IČO: 00 603 481,
zastúpené: Mgr. Sergej Kára, poverený riadením sekcie sociálnych vecí, ďalej ako („požičiavateľ“)
a
Domov seniorov Lamač, so sídlom Na barine 2976/5, 841 03 Lamač, IČO: 00896276, zastúpený: Mgr. Kamil Bednár,
riaditeľ, ďalej ako („vypožičiavateľ“)
(požičiavateľ a vypožičiavateľ spoločne „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne „Zmluvná strana“)

1.

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

1.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné
veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako „Predmet zmluvy“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.

1.2

Vypožičiavateľ je oprávnený využívať Predmet zmluvy výlučne pre svojich klientov za účelom poskytnutia
opatrovateľskej starostlivosti spojenej so zvládaním akútnych stavov spojených s ochorením COVID-19
a chronických stavov vzniknutých ako následok tohto ochorenia.

1.3

Zmluvné strany sa zaväzujú pri odovzdaní Predmetu zmluvy podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu
zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 k tejto zmluve (ďalej len ako „Príloha č. 2“).

2.

PRÁVA A POVINNOSTI POŽIČIAVATEĽA

2.1

Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi Predmet zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 v stave
spôsobilom k obvyklému užívaniu.

2.2

Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie Predmetu zmluvy, ak pominul dôvod jeho užívania na účely pre
ktoré bol vypožičaný. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť Predmet výpožičky do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na
vrátenie Predmetu výpožičky.

2.3

Požičiavateľ nie je povinný v prípade nefunkčnosti Predmetu zmluvy zabezpečiť nový Predmet zmluvy.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI VYPOŽIČIAVATEĽA

3.1

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
a) prijať a používať Predmet zmluvy len na dohodnutý účel v súlade s článkom 1. bod 1.2 tejto zmluvy,
b) bezodkladne písomne informovať požičiavateľa o nutnosti vykonania opráv Predmetu zmluvy,
c)

chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením,

d) bezodkladne písomne informovať požičiavateľa o poškodení, strate, zničení alebo odcudzenia Predmetu
zmluvy.
e) používať Predmet zmluvy len v súlade s návodom na používanie
3.2

Vypožičiavateľ je zodpovedný za škodu, v prípade ak bude Predmet zmluvy použitý nevhodným spôsobom, resp.
odlišne od návodu na používanie.

3.3

Vypožičiavateľ je povinný písomne oznámiť požičiavateľovi všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na tento zmluvný
vzťah, inak plne zodpovedá za škody spôsobené na Predmete zmluvy z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti.
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3.4

Po ukončení tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný vrátiť Predmet zmluvy v stave v akom ho prevzal s ohľadom
na obvyklé opotrebovanie.

3.5

Počas doby trvania zmluvy je vypožičiavateľ povinný umožniť požičiavateľovi kedykoľvek vykonať kontrolu
technického stavu Predmetu zmluvy.

3.6

Vypožičiavateľ je povinný vykonať fyzickú inventarizáciu Predmetu zmluvy v termíne určenom požičiavateľom a
písomný zápis o vykonaní inventarizácie predmetu výpožičky zaslať požičiavateľovi. Požičiavateľ v prípade
potreby môže u vypožičiavateľa vykonať mimoriadnu inventarizáciu predmetu výpožičky.

3.7

Vypožičiavateľ si zabezpečuje spotrebný materiál, potrebný v súvislosti s prevádzkou Predmetu zmluvy, na
vlastné náklady.

3.8

Vypožičiavateľ hradí prevádzkové náklady a výdavky spojené s užívaním Predmetu zmluvy, ktorých potreba
vznikne počas jeho užívania.

3.9

Vypožičiavateľ nie je oprávnený Predmet zmluvy prenechať tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu
vypožičiavateľa.

4.

DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY

4.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 17.2. 2022

4.2

Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) jednostranným písomným odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri podstatnom porušení tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie sa považuje akékoľvek porušenie tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane,
d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu výpovede. Výpovedná
lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane,
e) doručením výzvy na vrátenie Predmetu výpožičky v súlade s bodom 2.2.

5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa.

5.2

Vypožičiavateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy na akékoľvek tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa.

5.3

V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo v súvislosti
s ňou, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou Zmluvných strán, bude takýto spor postúpený na
rozhodnutie príslušným súdom Slovenskej republiky.

5.4

Túto zmluvu je možné upravovať, meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.

5.5

V prípade, ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy nedotknutá.

5.6

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom a všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.7

Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto zmluvy boli podrobne prerokované, ich význam a obsah
je pre nich jasný a zrozumiteľný. Ďalej prehlasujú, že žiadna zo zmluvných strán nebude v budúcnosti pripisovať
ustanoveniam tejto zmluvy iný význam než ten, aký mali pri podpise tejto zmluvy.
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5.8

Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch (4) rovnakých vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných
strán obdrží dve (2) vyhotovenia.

5.9

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je
a) Príloha č.1 – Zoznam hnuteľných vecí
b) Príloha č. 2 - Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy

Za Domov seniorov Lamač

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Mgr. Kamil Bednár, v.r., riaditeľ

Mgr. Sergej Kára, v.r., riaditeľ sekcie sociálnych vecí

Miesto: Bratislava

Miesto: Bratislava

Dátum:

Dátum:

_______________________________________

_______________________________________

Podpis

Podpis
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PRÍLOHA Č.1
ZOZNAM HNUTEĽNÝCH VECÍ:

-

Kyslíkový generátor Compact 525 – 2 kusy, 922,80€/kus, e.č.: B 205 190 177 KS, B 205 040 109 KS

-

Prenosná odsávačka F36 – 2 kusy, 195€/kus, e.č.: B 203600245, B 203600147
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PRÍLOHA Č.2
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ
PREDMETU VÝPOŽIČKY

Odovzdávajúci subjekt:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám č. 1, 814 99
Bratislava, zastúpené Mgr. Sergej Kára, poverený riadením sekcie sociálnych vecí

Preberajúci subjekt :

Domov seniorov Lamač, so sídlom Na barine 2976/5, 841 03 Lamač, zastúpený: Mgr.
Kamil Bednár, riaditeľ

Dňa ___________ došlo k odovzdaniu a prevzatiu Predmetu výpožičky zmluvy o výpožičke č. SSV/OSP/038/2021,
ktorým je:
1.

Kyslíkový generátor Compact 525 – 2 kusy, 922,80€/kus, e.č.: B 205 190 177 KS, B 205 040 109 KS

2.

Prenosná odsávačka F36 – 2 kusy, 195€/kus, e.č.: B 203600245, B 203600147

.............................................
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany

............................................
podpis zástupcu preberajúcej strany

V ....................................... , dňa ......................................
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