ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo – primátor, zastúpený Ing. Tatianou Kratochvílovou, prvá
námestníčka primátora, na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov
00 603 481
2020372596

(ďalej len „vypožičiavateľ“)
a
Požičiavateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpené:
(ďalej len „požičiavateľ“)

Ústredie ľudovej umeleckej tvory
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
00 164 429
2020798736
Mgr. Eva Ševčíková, generálna riaditeľka ÚĽUV

(vypožičiavateľ a požičiavateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Čl. II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výpožičkou:
-

14 ks prútených tanečníc, ktoré boli vytvorené na festivale majstrov Dni ÚĽUV 2019, o rozmeroch 1
(jednej) prútenej tanečnice: 2 m x 1,30 m, spolu priemer 14 ks prútených tanečníc po inštalácii: 5,5 m

(ďalej spolu len „predmet výpožičky“).
2. Požičiavateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto Zmluve bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi
predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma na účel vystavenia
na Primaciálnom námestí v Bratislave.
3. Hodnota predmetu výpožičky je určená požičiavateľom nasledovne: hodnota 1 (jednej) prútenej tanečnice je 200,EUR (slovom dvesto euro), spolu hodnota predmetu výpožičky predstavuje sumu 2 800,- EUR (slovom
dvetisícosemsto euro).
4. Požičiavateľ predmet výpožičky odovzdá vypožičiavateľovi najneskôr do 7.12.2021, a to formou preberacieho
protokolu, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie preberacieho protokolu, ktoré bude podpísané
oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pred odovzdaním predmetu výpožičky
vypožičiavateľovi, požičiavateľ vykoná inštaláciu predmetu výpožičky na mieste určenom vypožičiavateľom.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje nezmeniť miesto inštalácie bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými osobami na prevzatie/odovzdanie predmetu výpožičky a podpis
preberacieho protokolu sú:
a) za vypožičiavateľa: Mgr. art. Ondrej Bódiš, oddelenie komunikácie a marketingu, vypožičiavateľ

b) za požičiavateľa: Monika Mikušiaková, požičiavateľ
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Požičiavateľ prehlasuje, že:
a) je výlučným vlastníkom predmetu výpožičky,
b) predmet výpožičky nemá faktické, technické ani právne vady, ktoré by obmedzovali vypožičiavateľa v jeho
riadnom užívaní,
c) vypožičiavateľ má právo predmet výpožičky užívať bezplatne,
d) súhlasí, že miesto používania premetu výpožičky určí vypožičiavateľ, v súlade s bodom 2 a 4 článku II tejto
Zmluvy,
e) poskytne vypožičiavateľovi všetku nevyhnutnú podporu a pomoc v rámci používania predmetu výpožičky tak, aby
vypožičiavateľ mohol riadne využívať predmet výpožičky,
f) bezodplatne poskytne vypožičiavateľovi všetku dokumentáciu týkajúcu sa predmetu výpožičky, ak takáto existuje,
za účelom, aby bolo používanie predmetu výpožičky v súlade s účelom na ktorý obvykle slúži,
g)

. Bežné opotrebenie predmetu výpožičky v dôsledku dohodnutého užívania v súlade s účelom Zmluvy
požičiavateľ akceptuje a nebude ho považovať za poškodenie predmetu výpožičky vypožičiavateľom.

2. Vypožičiavateľ prehlasuje, že:
a) bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v Zmluve dohodnutý, zmena účelu výpožičky
je neprípustná,
b) bude chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením. V prípade poškodenia alebo
odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť bezodkladne oznámi požičiavateľovi,
c) neprenechá predmet výpožičky bez súhlasu požičiavateľa do užívania tretej osobe,
d) bez zbytočného odkladu oznámi požičiavateľovi potrebu opráv príp. odcudzenie predmetu výpožičky, ktoré má
požičiavateľ urobiť a umožní vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv ,
. e) nesmie na predmete výpožičky realizovať žiadne zmeny a zásahy, ani reštaurátorské práce.
3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho písomného
súhlasu požičiavateľa. V mene vypožičiavateľa smú predmet výpožičky užívať len poverení pracovníci
vypožičiavateľa.
Čl. IV
Doba výpožičky
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi najneskôr do
10.1.2022.
2. Požičiavateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do troch dní prijať predmet výpožičky po tom, ako vypožičiavateľ
prejaví vôľu predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi. Vrátenie výpožičky bude potvrdené písomným protokolom,
podpísaným oboma zmluvnými stranami, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu. Zmluvné
strany sa dohodli, že po protokolárnom vrátení predmetu výpožičky požičiavateľovi, požičiavateľ bezodkladne vykoná
deinštaláciu predmetu výpožičky.
3. Požičiavateľ je oprávnený požadovať okamžité vrátenie predmetu výpožičky a/alebo priamo odobrať predmet
výpožičky vypožičiavateľovi, ak ho užíva v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, alebo ak hrozí poškodenie, strata,
zničenie alebo odcudzenie predmetu výpožičky a vypožičiavateľ neurobí nevyhnutné opatrenia na zabránenie tejto
hrozby.
4. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená pred uplynutím dojednanej doby určitej aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Čl. V
Zmluvná pokuta
1. V prípade, ak vypožičiavateľ poruší zmluvnú povinnosť dojednanú v článku III., bod 2. písm. b) tejto Zmluvy
a v dôsledku toho vznikne na predmete výpožičky alebo na jej časti škoda, alebo predmet výpožičky alebo jeho časť
bol/a odcudzený/á, požičiavateľ je oprávnený požadovať od vypožičiavateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
200,- EUR (slovom: dvesto euro) za každú poškodenú alebo odcudzenú časť predmetu výpožičky. Na účely zmluvnej
pokuty sa časťou predmetu výpožičky rozumie 1 ks prútenej tanečnice.
2. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy je splatná v 15. (pätnásty) deň nasledujúci po doručení písomnej
požiadavky (penalizačnej faktúry) na zaplatenie zmluvnej pokuty druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že požičiavateľ nemá popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nárok na
náhradu škody, ktorá porušením povinnosti vznikla.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej
forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné
strany.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 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.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom vypožičiavateľ dostane 4 (štyri) podpísané rovnopisy
a požičiavateľ 2 (dva) podpísané rovnopisy.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto Zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
5. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo
neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od
nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili
novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve
zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať
za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle. Zároveň
vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, tá bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni a
za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.
V Bratislave dňa ......................

V Bratislave dňa ...........................

Za vypožičiavateľa:

Za požičiavateľa:

_________________

________________________

