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ZlIlluvné strany:

Hlavné IIlcsto Slovenskej rcpubliky Bratislava

sídlo:
zastúpené povereným
zamestnancom:

Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava I
Ing. Peter Magdin, vedúcim

IČO:
DiČ:
IČDPH:

00603481
2020372596
SK2020372596
VÚB, a.s.
35-68530112/0200
PT 000482 vydaná Krajským riaditel'stvom policajného
zboru v Bratislave

bankové spojenie:
číslo účtu:

licencia na prevádzkovanie

(d'alej len

č:

"požičiavatcl'")

Názov pnívnickej osobylMeno a priezvislw fyzicI<cj osoby:
NADÁCIA HORSKÝ PARK
sídlo/bydlisko:
zastúpený :
IČO:
DiČ:
IČ DPH:
bmlkové spojenie:

Majakovského 13,811 04 Bratislava
Mgr. Mária Filková, riaditel'ka
30815746
2020833595
nie je platca DPH
Slovenská sporitel'tla, a,s,
00 I 0897528/0900
14,8,1997 pod číslom 203/Na-96/218

číslo účtu:

zapísaný:
(d'alej len

"vypožičiavatel'")

(spolu d'alej len "zmluvné strany")

uzavierajú túto zmluvu o

výpožičke

(d'alej len "zlllluva"):

Čl. I

P"e(hnet II

účel

zmlllvy

1. Predllletolll tejto zlllluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
vč. C41909A (ďalcj len "vysielacie zariadcnie"), ktorého vlastnÍkomje poži čiavatel',
výlučne za účelolll p/'ipojenia k PIIIIII cenl/'á/nej ochrany požičiavalel'a.
2. Vypožičiavatel' prehlasuje, že pri podpi se zmluvy prevzal vysiclacie zariadenie
v bezchybnolll stave, ktorý umožiíuje jeho uŽÍvanic podl'a tejto zmluvy.
ČI.2
Povinnosti zlIIllIvných strán

I. Požič iavatel' sa zavazuje
1.1. prenechať bezplatne vypožičiavatel'ovi do uŽÍvania vysielacie zariadenie,
1.2. odovzdať vypožičiavatel'ovi vysielacic zariadenie v deií podpi su tcjto zmluvy v stave
sposobilom na riadne uŽÍvanie.
2. Vypožičiavatel' sa zavazuje
2.1. užíval' vypožičané vysielacie zariadenie riadne a v súlade s účelom podl'a tejto
zmluvy a zabezpečit' ho pred stratou, zničením, poškodenÍ a zneužitím tretími
osobami,
2.2. po skončení platnosti tejto zmluvy umožnil' zamestnancovi požičiavatel'a vysielacie
zariadenie demontoval' a do troch pracovných dní od skončenia tejto zmluvy ho vrátit'
požičiavatel'ovi,

2.3. vrátil' vysielacie zariadenie v rovnakom stave, vakom ho prevzal do uŽÍvania,
s prihliadnutím na jeho obvyklé opotrebenie,
2.4. v prípade omeškania s vrátenÍlI1 vysielacieho zariadenia podl'a bodu 2.2., zaplatil'
požičiavatel'ov i zmluvnú pokutu vo výške 3 EUR za každý deií omcškania,
2.5 . neprenechal' vysielacie zariadenie do uŽÍvania tretej osobe.
ČI.3

Doba

výpožičky

I. Výpo ž ička bola dohodnutá na dobu neurči tú.
2. Zmluvu možno ukončit' pÍsomnou dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvu može pÍsomne vypovcdať ktorákol'vck zmluvná strana, aj bez udania dovodu.
Výpovedná lehota je tri mesiace a zač Ína plynút' prvým diíom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení pÍsomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí
sa uplynutím posledného diía prÍslušného mcsiaca.
4. V prípade, že nie je možné uŽÍvanic vysielacieho zariadenia na účel dohodnutý v tejto
zmluve, zmluva sa považuje za skončenú (hiom doručeni a pÍsomného oznámenia
o tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane.

Čl. 4
Záve"cčné lIstanovcnia
I. ZlI1luvu možno menit' alebo dopÍtial' iba pÍsoll1ne, a to na základe dodatku
podpÍsaného oprávnenými zástupcami obocll zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotovcniach, pričom každá
zmluvná strana dostane dve originálnc vyhotovenia zmluvy.
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3. Táto zlIlIlll'a nadobúda platnost' dl?OIll podpísania ZIIlIlll'nJíllli stranami a účinnost'
nasledlljúci del? po dni jei zl'erejnenia.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu pOl'Ozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.

V Bralislave dila:
Za

1 .12..2.011

požičiavatel'a:

Ing. Peter Magdin
poverený zamestnanec hlavného mesta
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V Bralislave dlla:
Za

1 · 12 .'ZD 11

vypožičiavalel'a:

Mgr. Mária Filková,
riaditel'ka
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