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Zmluva o výpožičke č.1/2022 

 

Uzatvorená podľa §659 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

 

 

medzi 

 

Požičiavateľ: 

Názov inštitúcie: Základná škola Jána Kupeckého    

V zastúpení:  Mgr. Katarína Volanková 

Sídlo:   Kupeckého 74, 90201 Pezinok 

IČO:   36062171  

DIČ:   2021603914 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

 

a 

 

 

Vypožičiavateľ:  

Názov inštitúcie: Stredná odborná škola polygrafická 

V zastúpení:  Ing. Šíp Roman, PhD. 

Sídlo:   Račianska 190, 835 26 Bratislava 

IČO:   00894915 

DIČ:   2020325186 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného 

užívania výpočtovú techniku – notebook zn HP 250 G7  (ďalej len „predmet výpožičky“) 

s príslušenstvom (nabíjačka) za podmienok určených touto zmluvou v počte 20 ks. 

2. Predmet výpožičky bude použitý iba a len na účely konania maturitných skúšok prebiehajúcich 

v škole vypožičiavateľa v termíne 25.04.2022-29.04.2022. 

 

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že 

a) je vlastníkom vypožičanej veci, 

b) predmet výpožičky nemá fakticko-technické a právne vady, ktoré by obmedzovali 

vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, 

c) vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne. 
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2. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú používaním predmetu výpožičky, tj 

za hardvérovú aj softvérovú škodu 

3. Vypožičiavateľ v prípade akejkoľvek poruchy, nefunkčnosti, zlyhania systému a pod. obratom 

informuje požičiavateľa. 

4. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky na vyžiadanie požičiavateľa bezodkladne. 

 

Článok III 

Trvanie výpožičky 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 13.04.2022 do 29.04.2022. 

2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť najneskôr v deň ukončenia maturitných skúšok 

Strednej odbornej školy polygrafickej dňa 29.04.2022. 

 

Článok IV 

Skončenie výpožičky 

 

1. Táto zmluva zaniká dňom vrátenia výpožičky. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že 

a) si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, 

b) jej obsahu plne porozumeli, 

c) zmluva je spísaná na základe ich slobodnej vôle, 

d) zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a 

e) na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Jedno (1) vyhotovenie 

zmluvy obdrží požičiavateľ a jedno (1) vyhotovenie vypožičiavateľ. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V Pezinku dňa 13.04.2022      V Bratislave dňa  

 

 

 

 

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

Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka     Ing. Šíp Roman, PhD., riaditeľ 

Požičiavateľ        vypožičiavateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


