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Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci č. .../2019/... 
uzatvorená podľaustanovenia § 659 a nasledujúcichzákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej 

ako „Občiansky zákonník“) (ďalej ako  „Zmluva“) 

 
 
Uzatvorená medzi:  
  
Požičiavateľ:  

 Názov:   Zirka o. z. 
 Sídlo:   Hlaváčiková 3108/18, 841 05  Bratislava 
 Štatutárny orgán:   Ing. Ján Novožilov, riaditeľ 
 IČO:   51 176 394 

Právna forma:  občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-52137  

 Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa 
 Číslo účtu/IBAN:   SK41 0900 0000 0000 0051 3812 9520 

Swift kód:    GIBASKBX  
Vecne zodpovedná osoba:   Ing. Ján Novožilov 

 Tel., email:   riaditel.zirka@gmail.com 
(ďalej ako „Požičiavateľ") 
 
a 
 
Vypožičiavateľ:  
Názov:     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
So sídlom:    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava     
Zastúpený:    Mgr. Janette Motlová, riaditeľka  
Bankové spojenie:   štátna pokladnica 
IBAN:     SK84 8180  0000 0070 0006 5164    
IČO:     00 681385 
DIČ:     2020796415 
IČ DPH:     SK 20 20 79 64 15 
Vecne zodpovedná osoba:  PhDr. Bronislava Kundrátová 
Tel., e-mail:   02/44881649,  bronislava.kundratova@vudpap.sk 
(ďalej ako „Vypožičiavateľ“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy  

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je výpožička Detského domčeka AXI Max, od výrobcu Axi (ďalej ako „Predmet 

výpožičky“), ktorý Požičiavateľ prenecháva Vypožičiavateľovi do dočasného bezplatného užívania. 
Predmet výpožičky je evidovaný v majetku Požičiavateľa pod číslo ..... . Výpožička č.1 

1.2 Podrobné označenie Predmetu výpožičky a jeho príslušenstva, vybavenie  a ostatné skutočnosti  tvoria 
Prílohu číslo 1 Zmluvy (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

1.3 Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať Predmet výpožičky ako súčasť inkluzívneho ihriska, ktoré bude 
prevádzkovať v mieste svojho sídla ako edukatívnu pomôcku pre deti. 

 
Článok II. 

Doba výpožičky 
 

2.1  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
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ČlánokIII. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
3.1 Požičiavateľ je oprávnený a povinný: 

a) odovzdať Predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie, v súlade 
s podmienkami Zmluvy; 

b) požadovať vrátenie Predmetu výpožičky pri skočení Zmluvy; 
c) oboznámiť Vypožičiavateľa s obsluhou a užívaním; 
d) vykonávať kontrolu Predmetu výpožičky len v prítomnosti Vypožičiavateľa, alebo ním poverenej 

osoby za účelom zistenia ich stavu a využívania Vypožičiavateľom v súlade s ustanovením 
Zmluvy; 

3.2 Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie Predmetu výpožičky aj pred skončením Zmluvy, ak 
nastane jedna z týchto podmienok: 
a) ak Vypožičiavateľ neužíva Predmet výpožičky riadne; 
b) ak ho využíva v rozpore s účelom, na ktorý bol Vypožičiavateľovi poskytnutý; 
c)ak ho bez predchádzajúceho súhlasu Požičiavateľa prenechá do užívania tretej osobe. 

3.3 Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný: 
a) užívať Predmet výpožičky riadne, v súlade so Zmluvou; 
b) Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať Predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo 

výpožičky tretej osobe, bez predchádzajúceho súhlasu Požičiavateľa; 
c) Chrániť Predmet výpožičky  pred odcudzením, stratou, zničením alebo poškodením, o vzniknutej 

škode je Vypožičiavateľ povinný bezodkladne písomne informovať Požičiavateľa s podrobným 
opisom stavu. 

3.4 Vypožičiavateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí zavineným konaním na Predmete výpožičky ako aj 
za škody, ktoré spôsobí v dôsledku porušenia povinností  Zmluvy. 

3.5 Hradiť na vlastné náklady prípadné opravy a údržbu na Predmete výpožičky, ktoré vzniknú v súvislosti 
s jeho užívaním. 

3.6 Po skončení výpožičky odovzdať Požičiavateľovi Predmet výpožičky v stave v akom ho prevzal 
s ohľadom na obvyklé opotrebenie. Odovzdanie Predmetu výpožičky pri skončení Zmluvy sa 
uskutoční na základe Odovzdacieho protokolu, podpísaného Zmluvnými stranami. Odovzdací 
protokol musí obsahovať označenie Zmluvných strán a ich zástupcov, deň odovzdania Predmetu 
výpožičky, skutočný opis Predmetu výpožičky vrátane jeho príslušenstva prípadne príslušnú 
fotodokumentáciu a podpisy Zmluvných strán. Demontáž Predmetu výpožičky z inkluzívneho ihriska 
vykoná primárne Vypožičiavateľ, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.7 Vypožičiavateľ je povinný poskytnúť Požičiavateľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly 
Predmetu výpožičky. 

3.8 Vypožičiavateľ po podpise Preberacieho protokolu podľa odseku 4.1 Zmluvy zostaví a umiestni 
Predmet výpožičky do inkluzívneho ihriska. Vypožičiavateľ sa zaväzuje postupovať v súlade 
s návodom priloženým k Predmete výpožičky spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu 
Predmetu výpožičky. 

3.9 Vypožičiavateľ sa zaväzuje uchovávať po dobu trvania Zmluvy všetku dokumentáciu súvisiacu 
s Predmetom výpožičky a jeho užívaním, predovšetkým návod, doklady o jeho prípadnej oprave, 
alebo údržbe. Vypožičiavateľ sa zaväzuje odovzdať Požičiavateľovi všetku dokumentáciu, alebo jej 
kópie, Požičiavateľovi 

 
Článok VI. 

Odovzdanie Predmetu výpožičky 
 

4.1 Odovzdanie Predmetu výpožičky sa uskutoční v sídle Vypožičiavateľa na základe preberacieho 
protokolu (ďalej ako „Preberací protokol“). 

4.2 Preberací protokol musí obsahovať označenie Zmluvných strán a ich zástupcov, deň jeho prevzatia 
Predmetu výpožičky, skutočný opis Predmetu výpožičky vrátane jeho príslušenstva prípadne príslušnú 
fotodokumentáciu, podpis zástupcov Zmluvných strán. 
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Článok V. 
Náhrada škody 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku škody na Predmete výpožičky sa budú riadiť 

ustanoveniami § 420 a nasledujúcimi Občianskeho zákonníka. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať 
obsah Zmluvy počas celej doby jej platnosti a účinnosti tak, aby svojim konaním predchádzal 
prípadným hroziacim škodám na Predmete výpožičky. 

5.2 Spôsob a termín náhrady škody si Zmluvné strany dohodnú samostatnou písomnou dohodou, v súlade 
s Občianskym zákonníkom. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia  
 

6.1  Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúcimi zo Zmluvy, ak ňou nie sú výslovne upravené, sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6.2 Zmluva sa môže meniť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami, ak 
Zmluva neurčuje inak.  

6.3 Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vyrovnať všetky záväzky vzniknuté na základe 
tejto Zmluvy a bezodkladne uskutočniť všetky úkony, nutné k zabráneniu vzniku škody druhej Zmluvnej 
strane.  

6.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená touto zmluvou je vážna, slobodná a určitá, ich 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, že zmluvu uzatvorili nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.  

6.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po dva 
rovnopisy. 

6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
 

 
 V Bratislave dňa .................................. V Bratislave dňa .................................... 
 
 
Za Požičiavateľa:                                                        Za Vypožičiavateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .................................................................... .................................................................... 
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Príloha číslo 1 
 

OPIS PREDMETU VÝPOŽIČKY 
 

 Predmetom výpožičky je detský domček značky Axi Max, vyrobený z cédrového dreva. Domček má 
rozmery 120 x 180 cm, a je osadený na podeste o rozmere 180 x 180 x 116 cm. Súčasťou domčeka je 
šmykľavka o dĺžke 228 cm. Súčasťou je domčeka sú drevené schodíky. Príslušenstvom Predmet výpožičky je 
aj sieť proti mačkám.  
 
  
 
 
 
 
 


