ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
č. 1/2015
uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

1. Požičiavateľ:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zodpovedný pracovník:
Funkcia:

2. Vypožičiavateľ:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Názov organizácie:
Adresa:
Tel. kontakt:
Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach zmluvy:
Funkcia:
Zriaďovacia listina:

Čl. I.
Zmluvné strany
Spojená škola internátna, Levoča
PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy
Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199
PaedDr. Šarlota Múdra
riaditeľka školy
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
prof. RNDr. Ján TURŇA CSc., generálny riaditeľ CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štátna pokladnica
7000064743/8180
00151882, DIČ: 2020798395
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
+421 53 451 2863, mobil: +421 918 625 285
Mgr. Štefánia Petreková
vedúca Múzea špeciálneho školstva, Levoča
CVTI SR 25. 1. 2002

Čl. II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je zapožičanie predmetu 1 ks (ďalej len „vec“) zo Spojenej školy
internátnej v Levoči, podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.

Predmet zmluvy je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie pre účel podľa čl. III.
tejto zmluvy.
Čl. III.
Účel výpožičky

1.
2.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči predmet vypožičiava za účelom jeho
sprístupnenia širokej verejnosti, v rámci výstavy – Škola v retrospektíve.
Zmena účelu je neprístupná.
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Čl. IV.
Doba výpožičky
1.
2.
3.

Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v termíne od 10. apríla 2015 do 8. júla
2015.
Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky.
Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred uplynutím
doby výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho požičiavateľ užíva v rozpore
s článkom III. a V. tejto zmluvy, a to do 5 dní od doručenia oznámenia o vrátení
predmetu zmluvy.
Čl. V.
Podmienky výpožičky

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
Predmet zmluvy užívať za účelom a v dobe v súlade s článkom III. a IV. tejto zmluvy.
Vypožičiavateľ je povinný vykonať bezpečnostné opatrenie tak, aby nedošlo
k odcudzeniu, strate, zámene, poškodeniu, alebo zničeniu predmetu zmluvy.
Poistiť predmet zmluvy počas celej doby výpožičky vrátane prevozu predmetu.
Vrátiť predmet zmluvy bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak.
Vzniknuté škody pri užívaní predmetu zmluvy uhradiť v plnom rozsahu najneskôr do 3
mesiacov po uplynutí doby výpožičky.
Pri akomkoľvek zverejnení zapožičaných predmetov (vystavovanie, televízia, tlač, film)
uviesť vždy, že predmet je vlastníctvom Spojenej školy internátnej v Levoči.
Č. VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 278/1993 Z. z.
v úplnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je vypožičiavateľ
oprávnený vypožičanie vecí zrušiť s okamžitou platnosťou.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa
budúc riešiť dohodou, v prípade nezhody podľa Zákona NR SR č. 218/1996 Z. z.
o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi
zmluvnými stranami.
Zmluva ja vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Levoči dňa 9. apríla 2015

.................................................
vypožičiavateľ

.................................................
požičiavateľ
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Príloha č. 1
Zmluvy o výpožičke č. 1/2015 zo dňa 9. 4. 2015

Por.číslo
1.

Názov predmetu
Plastická mapa Česko - slovenskej republiky
Hodnota predmetu – 500,00 Eur (päťsto eur)

Počet ks
1

Číslo predmetu
P-Z-11
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Príloha č. 2

PROTOKOL
o vrátení predmetu výpožičky na základe zmluvy o výpožičke č. 1/2015
podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka zo dňa 9. apríla 2015

I.
1.

Požičiavateľ:
Sídlo:
Zodpovedný pracovník:
Funkcia:

2. Vypožičiavateľ:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Názov organizácie:
Adresa:
Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach zmluvy:
Funkcia:

Spojená škola internátna, Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča
PaedDr. Šarlota Múdra
riaditeľka školy
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
prof. RNDr. Ján TURŇA CSc., generálny riaditeľ CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
Mgr. Štefánia Petreková
vedúca Múzea špeciálneho školstva, Levoča

II.
(pozn.: text je potrebné upraviť podľa konkrétnej situácie – napr.: poškodenie, zámena,
oprava, strata a pod.)
Vypožičiavateľ predmetov odovzdáva a požičiavateľ predmetov preberá podľa čl. I –
IV. Zmluvy č. 1/2015, príloha č. 1 v pôvodnom stave.
V Levoči dňa 8. júla 2015

....................................................
za vypožičiavateľa

..........................................................
za požičiavateľa
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