
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými 

stranami (ďalej len „zmluva“): 
 

 
Vypožičiavateľ:     Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra   
sídlo:           Piesková č. 32, 945 01 Nitra 
štatutárny orgán:      Ing. Zoltán Šinka, PhD.- riaditeľ Centra podpory Nitra na základe                   
                                 plnomocenstva č. SL-OPS-2021/001914-090 
IČO:           00 151 866 
DIČ:           2020571520 
IČ DPH:       SK 2020571520         
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
 
a 
 
Požičiavateľ:    Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
právna forma:  príspevková organizácia 
sídlo:   Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
štatutárny orgán: MUDr. Karol Hajnovič- riaditeľ 
IČO:   17336112 
DIČ:   2021068324 
IČ DPH:  SK2021068324 
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:   SK88 8180 0000 0070 0054 0295  
zapísaný v: register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky   

a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729 
 
(ďalej len „požičiavateľ“) 
(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve bezplatne prenecháva 

vypožičiavateľovi predmet výpožičky uvedený v bode 2 tohto článku v stave spôsobilom 
na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho prevezme na bezplatné užívanie počas doby trvania 
zmluvy. 

2. Predmetom výpožičky je  Ohrievač naftový, značka: MAR-POL, model M80938  (ďalej 
len „predmet výpožičky“). 

 
3. Celková hodnota predmetu výpožičky predstavuje sumu vo výške 195,90 EUR s  DPH. 

Hodnota predmetu výpožičky bola určená vyhlásením požičiavateľa.  
 
 
 
 
 



Článok II 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ vyhlasuje, že 

a) predmet výpožičky je vo funkčnom stave, nemá žiadne faktické – technické a právne 
nedostatky, ktoré by bránili užívaniu predmetu výpožičky na dohodnutý účel, t.j. 
zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na očnom oddelení, 
nachádzajúcom sa v sídle vypožičiavateľa, 

b) vypožičiavateľ má právo predmet výpožičky užívať bezplatne, 
c) vlastníkom predmetu výpožičky je Slovenská republika a požičiavateľ je správcom 

majetku štátu , 
d) predmet výpožičky je použitý prístroj a jeho hodnota uvedená v bode 2) Čl. I. 

predstavuje jeho reálnu cenu. 
 

2.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje : 
a) užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom dohodnutým v tejto zmluve, 
b) chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením; v prípade 

poškodenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť oznámiť 
požičiavateľovi bez zbytočného odkladu, 

c) neprenechať predmet výpožičky do užívania tretej osobe, 
d) užívať predmet výpožičky primerane jeho povahe a určeniu; za ich poškodenie  

spôsobené riadnym užívaním nezodpovedá, 
e) pri používaní predmetu výpožičky dodržiavať pokyny podľa návodu na obsluhu 

predmetu výpožičky, starať sa o to, aby na predmete výpožičky nevznikla škoda, 
vykonávať  kontrolu stavu predmetu výpožičky z hľadiska protipožiarnej prevencie a 
bezpečnosti práce, 

f) umožniť požičiavateľovi na jeho požiadanie prístup k predmetu výpožičky na účely 
ich kontroly. 

3. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu na predmete  výpožičky a je povinný nahradiť 
požičiavateľovi prípadnú škodu súvisiacu s predmetom výpožičky v celom rozsahu. 
 

Článok III 
Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky 

 
1. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky sa uskutoční formou preberacieho protokolu, 

ktorý – v prípade súhlasu s jeho obsahom - podpíšu oprávnení zamestnanci oboch 
zmluvných strán. Oprávnenou osobou vypožičiavateľa je Ing. Ivan Blaškovič, tel.: +421 
907 879 981, email: : ivan.blaskovic@minv.sk . Oprávnenou osobou požičiavateľa je 
Bc. Radoslav Granát, tel: +421 907 427 878, email: radoslav.granat@nspnz.sk . 
Miestom odovzdania predmetu výpožičky je pracovisko požičiavateľa – Fakultná 
nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky,  ktoré 
je totožné s miestom vrátenia predmetu  výpožičky. Odvoz aj dovoz predmetu výpožičky 
do a zo sídla požičiavateľa zabezpečí vypožičiavateľ na vlastné náklady, pričom o vrátení 
predmetu výpožičky spíšu zmluvné strany opäť preberací (odovzdávací) protokol. 
Preberací a odovzdávací protokol vyhotoví požičiavateľ.  

2. Pri odovzdaní predmetu výpožičky požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi návod na 
obsluhu predmetu výpožičky v slovenskom jazyku.  

 
 
 



Článok IV 
 Doba  trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 14.03.2022 do 14.04.2022.  
2. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Každá zo 

zmluvných strán je oprávnená zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou aj bez uvedenia 
dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden kalendárny týždeň a právne účinky výpovede 
nastanú dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomná 
a doručená druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych 
nástupcov oboch zmluvných strán. 

 
 

čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch (origináloch), po jednom vyhotovení pre 

požičiavateľa a pre vypožičiavateľa.   
2. Všetky zmeny a dodatky zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, po dohode oboch 

zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

4. Písomnosti súvisiace so zmluvou sa zasielajú na adresu zmluvných strán uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. Ak zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane inú 
svoju adresu, druhá zmluvná strana zasiela písomnosti na takto oznámenú adresu. 
Písomnosť súvisiaca so zmluvou sa považuje za doručenú aj v prípade, ak pošta vrátila 
zásielku adresátovi z dôvodu na strane adresáta, ako i v prípade, ak adresát odmietol 
písomnosť prevziať.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za  
nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu 
s obsahom zmluvy pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
V Nitre, dňa                                                                 V Nových Zámkoch, dňa  
    
 
 
V mene vypožičiavateľa:        V mene požičiavateľa:  

  
 
 
.........................................................           ...................................................... 
        Ing. Zoltán Šinka, PhD.                                                      MUDr. Karol Hajnovič              

       riaditeľ                                                                                 riaditeľ     
                                                                                                    
  


