
Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
____________________________ predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník")____________________________

medzi:

Požičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „požičiavateľ")

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta
003 160 75
2021115052

a

Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „vypožičiavateľ")

Centrum právnej pomoci
Námestie Slobody 12, P.O.BOX 18, 810 05 Bratislava 12 
Mgr. Eva Kováčechová -  riaditeľka Centra právnej pomoci 
307 988 41,
2022122641

Článok I
Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného 
užívania miestnosť č. 2.07 -  Kanceláriu s vybavením (za vybavenie kancelárie sa považuje PC 
s pripojením na sieť Internet, multifunkčné zariadenie s tlačiarňou, pracovný stôl a stolička) na 
adrese Biskupická č. 1779/49B, 98601 Fiľakovo (ďalej len „predmet výpožičky") za podmienok 
určených touto zmluvou.

Článok II
Účel a trvanie výpožičky

1. Predmet výpožičky začne vypožičiavateľ opakovane užívať počnúc dňom 26.10.2018.

2. Vypožičiavateľ bude opakovane užívať predmet výpožičky dočasne za účelom poskytovania 
právnej pomoci osobám v súlade so zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci 
osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov. Vypožičiavateľ bude užívať 
predmet výpožičky spravidla jeden alebo dva dni v kalendárnom mesiaci v pracovnom čase 
po dobu maximálne 8 hodín.
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3. Vypožičiavate!' oznámi požičiavateľovi formou e-mailovej komunikácie alebo telefonicky 
termín užívania predmetu výpožičky najneskôr dva dni vopred.

4. Požičiavateľ po odsúhlasení termínu formou e-mailu alebo telefonicky predmet výpožičky 
pripraví na užívanie a v dohodnutom termíne odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky 
do dočasného užívania formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

5. Po ukončení dočasného užívania vypožičiavateľ odovzdá predmet výpožičky požičiavateľovi 
najneskôr do troch pracovných dní. Požičiavateľ je povinný bezodkladne prijať predmet 
výpožičky hneď, ako vypožičiavateľ prejaví vôľu predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi. 
Požičiavateľ na výzvu vypožičiavateľa bezodkladne písomne potvrdí vypožičiavateľovi vrátenie 
predmetu výpožičky, pričom ak tak požičiavateľ neurobí do troch dní od vyzvania, má sa za to, 
že vypožičiavateľ predmet výpožičky vrátil, ak sa nepreukáže opak.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok III 
Cena

Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky bezodplatne.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na dočasné užívanie 
v stave spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie.

2. Vypožičiavateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky 
a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky, najmä o návode na používanie a 
technických normách vzťahujúcich sa na predmet výpožičky.

3. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. Ilods. 2 tejto 
zmluvy, pričom je povinný užívať predmet výpožičky tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate 
alebo zničeniu. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety.

4. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv 
predmetu výpožičky alebo zariadení.

5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám bez 
predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa.
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6. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že požičiavateľ nezodpovedá za vady na predmete výpožičky. 
Ak však požičiavateľ výslovne ubezpečil vypožičiavateľa, že predmet pôžičky je bez vád 
a uvedené vyhlásenie sa ukáže ako nepravdivé, požičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá 
v dôsledku vád vznikla. Požičiavateľ nezodpovedá za škodu podľa tohto odseku v prípade, ak 
preukáže, že o existencii vád nevedel a s prihliadnutím na svoje osobné pomery ani vedieť 
nemohol.

7. Vypožičiavateľ nezodpovedá za vady a škodu, ktoré vznikli mimo termínov užívania 
vypožičiavateľom.

8. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho prijal s prihliadnutím 
na bežné opotrebovanie predmetu výpožičky.

9. Požičiavateľ je oprávnený prenechať predmet výpožičky na užívanie tretím osobám mimo 
termínov dohodnutých s vypožičiavateľom.

10. Ak vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky riadne a včas, dostáva sa do omeškania.

Článok V
Skončenie výpožičky

1. Túto zmluvu možno skončiť dohodou zmluvných strán, odstúpením alebo výpoveďou.

2. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva 
predmet výpožičky riadne alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému 
predmet výpožičky slúži.

3. Odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. Vods. 2 nadobúda účinky doručením písomného 
oznámenia o odstúpení vypožičiavateľovi.

4. Platnosť zmluvy môžu zmluvné strany skončiť výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota trvá 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná 
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom 
rovnopise.

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami.

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve 
o výpožičke upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

24. OKI 2018
Vo Fiľakove, d ň a ............................. V Bratislave, dňa .3:.ľľ..U..Í.(.1^7.

Za požičiavateľa: Za vypožičiavateľa:

Mgr. Attila Agócs, PhD. Mgr. Eva Kováčechová
primátor mesta riaditeľka
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