ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
uzatvorená podľa ustanovenia § 659 nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)
medzi
Požičiavateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, zastúpenie: Ing. Tatiana
Kratochvílová, 1. námestníčka primátora, IČO: 00 603 48, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu
(IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej len ako „Požičiavateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Vypožičiavateľ
Dom tretieho veku, so sídlom Poloreckého 2, 851 04 Bratislava, IČO: 30 842 344, zastúpenie: PhDr. Mgr. Daniela Palúchová,
PhD., MPH, riaditeľ
(ďalej len ako „Vypožičiavateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare alebo samostatne ako
„Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)
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Článok 2
PREDMET ZMLUVY
Požičiavateľ je výlučným vlastníkom nasledovného osobného motorového vozidla:
Druh vozidla: osobný automobil
Továrenská značka, typ: ŠKODA, Ocatvia
Evidenčné číslo vozidla: BA 199 NM
Výrobné číslo karosérie /VIN/: TMBBS21ZX68063547
Rok výroby: 2005
(ďalej len „motorové vozidlo“)
Požičiavateľ bezodplatne vypožičiava Vypožičiavateľovi motorové vozidlo, ktoré bude využívať za účelom, na ktorý
obvykle slúži, a to je najmä preprava osôb a tovarov Vypožičiavateľa pri výkone pracovných činností. Požičiavateľ
odovzdá motorové vozidlo Vypožičiavateľovi v mieste sídla požičiavateľa najneskôr do troch pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla,
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 Zmluvy. Protokol obsahuje najmä údaje o stave motorového vozidla vrátane
príslušenstva, stave na tachometri a zoznam dokladov odovzdávaných Vypožičiavateľovi spoločne s motorovým
vozidlom.
Článok 3
DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE
Výpožička motorového vozidla sa dojednáva na dobu určitú do 31.12.2021.
Zmluvu o výpožičke je možné predčasne ukončiť:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán;
b)
písomnou výpoveďou, ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez udania dôvodu, pričom sa Zmluvné strany dohodli na
výpovednej lehote jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede
druhej Zmluvnej strane;
c)
odstúpením od Zmluvy Požičiavateľom v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Vypožičiavateľa;
d)
zničením motorového vozidla.
Článok 4
ÚHRADA NÁKLADOV SÚVISIACICH S PREVÁDZKOU
MOTOROVÉHO VOZIDLA
Vypožičiavateľ je povinný uhrádzať v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla všetky výdavky na pohonné hmoty
(nafta).
Požičiavateľ hradí povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
výdavky na opravy a servis motorového vozidla.
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V dobe užívania motorového vozidla je vypožičiavateľ povinný uhrádzať všetky sankcie uložené v súvislosti s
inštitútom objektívnej zodpovednosti.
Článok 5
ĎALŠIE POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Požičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby motorové vozidlo bolo v čase odovzdania Vypožičiavateľovi spôsobilé na
prevádzku.
Vypožičiavateľ je povinný prevziať od Požičiavateľa motorové vozidlo v stave schopnom prevádzky, predmetné bude
uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla.
Požičiavateľ ako vlastník motorového vozidla má právo kedykoľvek a na nevyhnutnú dobu si vyžiadať motorové vozidlo
od vypožičiavateľa za účelom servisu.
Vypožičiavateľ je povinný starať sa o motorové vozidlo najmä tak, aby na ňom nevznikla škoda a ak škoda vznikne
jeho zavinením, resp. zavinením osôb, ktorým zveril motorové vozidlo, uhradiť škodu Požičiavateľovi.
Vypožičiavateľ je povinný motorové vozidlo zveriť len takému zamestnancovi Vypožičiavateľa, ktorý má zodpovedajúce
oprávnenie na vedenie motorového vozidla.
Vypožičiavateľ je oprávnený prenechať (zveriť) motorové vozidlo na užívanie iným osobám, ako je uvedené v
predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy, výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Požičiavateľa.
Vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonávať na motorovom vozidle žiadne úpravy a zhodnotenie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Požičiavateľa. V prípade, že sa Požičiavateľ rozhodne vykonať na motorovom vozidle úpravy alebo
jeho zhodnotenie, Vypožičiavateľ je povinný vydať Požičiavateľovi motorové vozidlo do 3 dní od doručenia písomnej
výzvy na dobu nevyhnutnú na vykonanie úprav a zhodnotenia.
Vypožičiavateľ je povinný po skončení Zmluvy odovzdať motorové vozidlo Požičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s kompletnými dokladmi, ktoré od Požičiavateľa prevzal.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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.
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.
Túto Zmluvu je možné upravovať, meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými
stranami.
V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení tejto Zmluvy nedotknutá.
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia OZ a všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
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 v zmysle § 47a
ods. 1 OZ v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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.
Táto Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch (4) rovnakých vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán
obdrží dve (2) vyhotovenia.
Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvorí:
Príloha č. 1 - Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla

V Bratislave, dňa .................

V Bratislave, dňa .................

................................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora
Požičiavateľ

................................................................
Dom tretieho veku
PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľ
Vypožičiavateľ
Strana 2 z 2

