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Zmluva o výpožičke 
podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok 1  

Zmluvné strany 

 

1.1 Požičiavateľ: ORIWIN, s.r.o. 

so sídlom:  Hálkova 2753/13, 010 01 Žilina  

IČO:                      36 410 250 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 14071/L 

V mene koná:  Ing. Michal Pychtin, konateľ   

Bankové spojenie:  IBAN: SK86 1100 0000 0026 2485 8047 Tatra banka, a. s. 

(Požičiavateľ je platcom DPH) 

Kontaktná osoba:  Veronika Gažúrová  

Telefón: +421 41 5655 788 

 E-mail:  veronika.gazurova@oriwin.eu 

 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

a 

1.2 Vypožičiavateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky 

so sídlom:   Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

doručovacia adresa: Nevädzová 5,  814 55  Bratislava 

IČO:    308 54 687 

Zapísaný v:   Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky 

(Rozpočtová organizácia) 

v mene koná:   Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN z ktorého sa uhrádzajú platby: SK35 8180 0000 0070 

0021 1061 

IBAN na ktorý sa prijímajú platby:    SK57 8180 0000 0070 

0021 1053 

(Vypožičiavateľ nie je platcom DPH) 

Kontaktná osoba:  Mgr. Peter Horváth 

Telefón: 02/204 31 920    

E-mail: peter.horvath@ia.gov.sk  

 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“). 
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Článok 2  

Predmet výpožičky 

 

2.1 Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi za podmienok 

uvedených v tejto zmluve predmet výpožičky uvedený v bode 2.2 tohto článku zmluvy, 

v stave spôsobilom na riadne užívanie, aby ho dočasne bezodplatne užíval, v  dobe a na 

účel podľa tejto zmluvy. 

 

2.2 Predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok požičiavateľa, a to: 

 

a) Tlačiareň 300 DPI Zebra ZT-410R 

b) Mobilný terminál TC5 

c) Snímač RFI RFD8500 

d) USB kábel 

 

(ďalej spolu len ako „predmet výpožičky“). 

 

Článok 3 

Doba a účel výpožičky 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ dočasne bezodplatne prenecháva 

vypožičiavateľovi na užívanie predmet výpožičky, a to na dobu troch mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet výpožičky sa považuje za riadne odovzdaný 

požičiavateľom a riadne prevzatý vypožičiavateľom dňom podpisu preberacieho 

protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky, a to najneskôr v lehote štrnásť (14) 

kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.  

 

3.3 Vypožičiavateľ vyhlasuje, že mu je známy technický stav predmetu výpožičky.  

 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1 Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky uvedený v 

protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky v stave spôsobilom k obvyklému 

užívaniu. 

 

4.2 Vypožičiavateľ je oprávnený predmet výpožičky po dohodnutú dobu výpožičky 

bezodplatne užívať v súlade s účelom výpožičky a podmienkami ustanovenými touto 

zmluvou. 

 

4.3 Bežné výdavky spojené s prevádzkou predmetu výpožičky počas doby trvania výpožičky 

je povinný hradiť vypožičiavateľ.  
 

4.4 Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky riadne a len v súlade                                      

s dojednaným účelom výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný chrániť predmet výpožičky 

pred poškodením, odcudzením, stratou a zničením. Vypožičiavateľ sa zaväzuje po 

skončení doby výpožičky vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi v stave v akom ho 

prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie. 

 

4.5 Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) 

kalendárnych dní od zistenia vady na predmete výpožičky, oznámiť poverenej osobe 
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požičiavateľa vady na predmete výpožičky. Opravu a servis na predmete výpožičky znáša 

vypožičiavateľ, pokiaľ preukázateľne vadu spôsobil. Požičiavateľ je povinný opravu 

a servis na predmete výpožičky vykonať v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo 

dňa oznámenia zo strany vypožičiavateľa, pričom doba užívania predmetu výpožičky sa 

predlžuje o čas potrebný na vykonanie opravy a servisu na predmete výpožičky. 

Poverenou osobou pre nahlasovanie vád, opráv a servisných zásahov za požičiavateľa je 

Jozef Zeman, e-mail: support@oriwin.eu, tel. č.: +421 911 535 050. 

 

4.6 Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho 

zavinením alebo zavinením tretích osôb počas doby výpožičky. 

 

Článok 5 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu troch mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 

5.2 Pred uplynutím doby uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy môže zmluva zaniknúť písomnou 

dohodou zmluvných strán, výpoveďou jednej zo zmluvných strán alebo odstúpením od 

zmluvy. 

 

5.3 Písomne vypovedať zmluvu, a to aj bez uvedenia dôvodu, je oprávnená ktorákoľvek 

zmluvná strana. Výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť dňom 

nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

5.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na 

náhradu škody. 

 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomností nastávajú tiež dňom vrátenia 

nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

 

5.6 Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky v stave v akom ho prevzal  

od požičiavateľa s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v lehote päť (5) pracovných dní  

po skončení trvania tejto zmluvy. Vrátenie predmetu výpožičky písomne potvrdia 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí 

predmetu výpožičky.  

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia zákonom č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne  

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

6.2 Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných 

strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch  zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

6.3 Zmluvné strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy boli 

urovnané cestou zmieru. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami sa prednostne 

budú riešiť dohodou zmluvných strán. Ktorákoľvek strana je oprávnená predložiť spor na 

vyriešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 
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6.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

 

6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

6.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis dostane 

požičiavateľ a dva (2) rovnopisy dostane vypožičiavateľ. 

 

6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že 

túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že 

zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Žiline, dňa: V Bratislave, dňa: 

 

Za požičiavateľa: Za vypožičiavateľa: 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

     Ing. Michal Pychtin Ing. Andrej Svitáč  

              konateľ ORIWIN, s.r.o.  generálny riaditeľ 

 


