
 

Zmluva o výpožičke 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

medzi účastníkmi: 

 
 

Požičiavateľ:  

Mesto Pezinok 

Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

IČO: 00 30 50 22 

DIČ: 2020662226 

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor 

 

(ďalej len „Požičiavateľ“) 

 

 Vypožičiavateľ:  

 Meno a priezvisko: E.B. 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:  

Trvalý pobyt:  

Občan Slovenskej republiky 

Kontakt:  

 

(ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako len „Zmluvná 

strana“) 

(táto zmluva o výpožičke ďalej len ako „Zmluva“)  

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Požičiavateľ je vlastníkom hnuteľnej veci Concentrator DeVilbiss – 5 litrový kyslíkový koncentrátor (ďalej len 

„Vec“). 

2. Požičiavateľ má záujem prenechať Vec do bezplatného užívania Vypožičiavateľovi a Vypožičiavateľ má záujem 

Vec bezplatne užívať. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto Zmluvy vzniká Vypožičiavateľovi právo počas účinnosti tejto 

Zmluvy bezplatne užívať Vec v rozsahu a za podmienok v tejto Zmluve uvedených. Vypožičiavateľ sa zaväzuje 

Vec využívať výlučne pre potreby kyslíkovej liečby v domácom prostredí.  

 

Článok III. 

Podmienky užívania Veci 

2. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať Vec Vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

3. Požičiavateľ sa zaväzuje informovať Vypožičiavateľa o spôsobe a pravidlách užívania Veci, pri odovzdaní Veci 

súčasne odovzdať Vypožičiavateľovi manuál použitia vypožičanej Veci.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú pri podpise tejto Zmluvy podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Veci. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje Vec užívať riadne v súlade s účelom jej použitia a touto Zmluvou (prípadne 

podmienkami vyplývajúcimi z manuálu použitia) tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, zámene, strate alebo 

odcudzeniu vypožičanej Veci. Vypožičiavateľ zodpovedá Požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením tejto 

povinnosti.  

6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať Vec v riadnom a prevádzkyschopnom stave. 

7. Vypožičiavateľ je oprávnený prenechať vypožičanú Vec iba do užívania osoby stanovenej lekárom. 

8. V prípade vzniku poistnej udalosti na Veci sa Vypožičiavateľ zaväzuje bezodkladne na túto skutočnosť 

upozorniť Požičiavateľa tak, aby nebolo ohrozené zaplatenie vzniknutej škody poisťovňou. 

9. Náklady spojené s užívaním Veci, ako napríklad náklady na elektrickú energiu, tvárovú masku znáša v celom 

rozsahu Vypožičiavateľ. 

 

 

 

 

 



Článok IV. 

Iné dojednania 

 

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že Vypožičiavateľ prevzal Vec do užívania pri podpise tejto Zmluvy. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje Vec vrátiť Požičiavateľovi na adrese Požičiavateľa: 

a) prvý deň po tom ako prestane Vec potrebovať, prípade prestane existovať dôvod výpožičky, 

b) prvý deň po tom, ako ho o vrátenie Veci písomne požiadal Požičiavateľ, 

c) a to bezodkladne, najneskôr do uplynutia dvoch kalendárnych dní od ukončenia tejto Zmluvy dohodou, 

d) a to bezodkladne, najneskôr do uplynutia dvoch kalendárnych dní od ukončenia tejto Zmluvy výpoveďou. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluvu zaniká: 

a) vrátením Veci Požičiavateľovi podľa bodu 3 písm. a) a b) tohto článku tejto Zmluvy, 

b) písomnou dohodou oboch Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 

5. Výpovedná doba podľa bodu 4 písm. c) tohto článku tejto Zmluvy je jednomesačná a plynie od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená. 

6. V prípade zániku tejto Zmluvy sa Vypožičiavateľ zaväzuje odovzdať Vec Požičiavateľovi v pôvodnom stave 

s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Vrátenie Veci po zániku zmluvy sa uskutoční na základe odovzdávajúceho 

a preberacieho protokolu. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné prejavy (vrátane právnych úkonov) budú doručované na adresy 

Zmluvných strán, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ Zmluvná strana písomne neoznámi druhej 

Zmluvnej strane inú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti sa považujú za doručené 

Zmluvnej strane v prípade emailu momentom doručenia emailu do schránky adresáta a v prípade doručovania 

osobne alebo prepravcom poštových zásielok momentom doručenia zásielky adresátovi alebo odmietnutím 

prevziať zásielku adresátom alebo desiatym dňom odo dňa uloženia zásielky u doručovateľa alebo vrátením 

zásielky ako nedoručiteľnej podľa toho, ktorý moment z vyššie uvedených nastane ako prvý. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva bola uzatvorená v súlade so slovenským právnym poriadkom a riadi sa ustanoveniami slovenského 

práva.  

2. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv 

na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecným súdom podľa všeobecne záväzných predpisov. 

4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, vo forme 

číslovaného dodatku podpísaného Zmluvnými stranami. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho dve vyhotovenia pre Požičiavateľa 

a jedno vyhotovenie pre Vypožičiavateľa.  

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom poslednej Zmluvnej strany a svoje právne účinky dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle Požičiavateľa.  

7. Zmluvné strany potvrdzujú, že ich právna spôsobilosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvorili na základe 

svojej slobodnej vôle, vážne a že táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, 

na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 

 

  V Pezinku, dňa      V Pezinku, dňa  

 

 

 

 

  ................................................    ................................................. 

  za Požičiavateľ      za Vypožičiavateľ  

  Mesto Pezinok   

Ing. arch. Igor Hianik, primátor        

 


