
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE  

uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

I. Zmluvné strany 

Požičiavateľ 
Názov:          LIAN s.r.o. 
Sídlo:     Slávičia 1334/3, 040 01 Košice  
IČO:      46 179 917 
Zápis v OR SR:          OS KE I, oddiel Sro, Vložka číslo:  27673/V 
Za spoločnosť:       Ing. Lívia Chromá – konateľ 
 
a 
 
Vypožičiavateľ 
Názov:          Centrum voľného času 
Sídlo:     Orgovánová 5, 040 11 Košice  
IČO:      35 542 781 
Za centrum:     PaedDr. Alena Mocná - riaditeľka   
     

II. Predmet a účel zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu bezodplatne užívať 
nasledovné veci požičiavateľa: 

a) posilňovacie stroje 8 ks: biceps, triceps, ramená, legpress, chrbát, predné stehná, lýtka, prsia 

b) reboundery (podložky) 8 ks 

c) koberec 5 roliek 

d) eliptikal Steelflex 6700-HRC 

2.2 Požičiavateľ vyhlasuje, že veci uvedené v bode 2.1 sú v používanom stave, funkčné a bez 
opotrebenia. 

2.3 Požičiavateľ ďalej vyhlasuje, že vec v bode 2.1 písm. d) „Eliptikal“ má poškodenú kľuku. 

2.4 Požičiavateľ uvádza, že celková cena vecí uvedených v bode 2.1 je 15.500 Eur. 

2.5 Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi napĺňanie jeho vybraných činnosti v súlade s 
jeho poslaním a so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku školstva. 

2.6 O prebratí vecí uvedených v bode 2.1 vypožičiavateľom sa spíše preberací protokol, v ktorom 
sa zachytí stav vecí a môže obsahovať aj fotoprílohu. Protokol musí obsahovať náležitosti, ktoré 
umožnia zaradiť predmet výpožičky do evidencie vypožičiavateľa, ktorú tento vedie podľa 
osobitných predpisov. 

2.7 O vrátení vecí uvedených v bode 2.1 sa spíše odovzdávací protokol, v ktorom sa zachytí stav 
po primeranom používaní a tiež sa uvedie dátum a spôsob odovzdania vecí, aby boli všetky 
záväzky vysporiadané a aby vypožičiavateľ mohol vyradiť tieto veci zo svojej evidencie. 

 

III. Doba trvania zmluvy 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 5.6.2015 do 31.12.2015.  

3.2 Trvanie výpožičky je možné predlžiť len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami, inak je neplatný. 

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Na dosiahnutie účelu tejto zmluvy sa požičiavateľ zaväzuje: 

a) odovzdať vypožičiavateľovi veci uvedené v bode 2.1 na riadne užívanie so všetkými dokladmi, 
potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy a oboznámiť ho so spôsobom užívania, aby nedošlo k 
poškodzovaniu alebo nadmernému opotrebeniu vypožičanej veci 

b) oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom  vecí uvedených v bode 2.1 



c) mať tieto veci poistené, inak zodpovedá za požičiavateľ aj za náhodnú škodu, ktorá by vznikla 

4.2 Na dosiahnutie účelu tejto zmluvy sa vypožičiavateľ zaväzuje: 

a) užívať uvedené veci riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý 

b) chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením a v prípade poškodenia, straty, 
zničenia, odcudzenia týchto vecí či vzniku poistnej udalosti súvisiacej s týmito vecami, to oznámiť 
bezodkladne požičiavateľovi; v prípade odcudzenia a straty veci, to tiež oznámiť včas príslušným 
orgánom 

c) zabezpečiť veci proti odcudzeniu, udržiavať veci v čistote, zaobchádzať s nimi šetrne a 
hospodárne, neprenechať ich na užívanie inému subjektu než svojim členom, návštevníkom a 
zamestnancom, a vrátiť tieto veci uvedené v bode 2.1  po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave 
ako na začiatku zmluvného vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany odo dňa jej podpisu do dňa 31.12.2015. 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni 
zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa. 

5.3 Strany sa dohodli, že na zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa bude 
vzťahovať občiansky zákonník. 

5.4 Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, 1 pre požičiavateľa  a 2  pre 
vypožičiavateľa. 

5.5 Akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme a 
podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, zmluvu si spoločne prečítali 
a dojednali jej obsah a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

 

 

V Košiciach dňa  

 

 

 

 

….........................................  …............................................... 

           požičiavateľ                                             vypožičiavateľ  

Ing. Lívia Chromá – konateľ   PaedDr. Alena Mocná - riaditeľka 

 


