Zmluva o výpožičke
uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Požičiavateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
VÚB Bratislava – mesto
30030-6327-012/0200
603481
(ďalej len „požičiavateľ“)

a
Vypožičiavateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IČO:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné
mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8, P. O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
MUDr. Otakar Fitz, vedúci služobného úradu
Štátna pokladnica
7000 138 765/8180
00607436
( ďalej len „vypožičiavateľ“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet a účel výpožičky
1. Predmetom tejto zmluvy je výpožička lekárskeho prístroja na meranie cholesterolu,
sériové číslo 401 53 44, evidenčné číslo magistrátu 5397/2L zn. REFLOTRON IV (ďalej
len „prístroj“).
2. Účelom výpožičky prístroja je prevencia ochorení obyvateľov hlavného mesta SR
Bratislavy.
Článok II
Doba trvania a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1. júna 2012 do 1. júna 2015.
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej
výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej
zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Požičiavateľ sa zaväzuje:
a) prenechať vypožičiavateľovi prístroj do dočasného bezplatného užívania,
b) oboznámiť vypožičiavateľa o spôsobe užívania prístroja,
c) vykonať kontrolu spôsobu užívania prístroja za prítomnosti povereného zástupcu
vypožičiavateľa.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje:
a) umožniť požičiavateľovi kontrolu užívania prístroja,
b) chrániť prístroj pred jeho odcudzením, stratou a poškodením,
c) bez súhlasu požičiavateľa neprenechať prístroj do užívania tretej osobe,
d) v prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku II ods. 2 písm. c) a ods. 3 tejto zmluvy
bezodkladne vrátiť prístroj požičiavateľovi ,
e) v prípade ukončenia zmluvy podľa článku II ods. 2 písm. a), b) vrátiť prístroj
požičiavateľovi najneskôr v lehote do (1) mesiaca.
Článok IV
Osobitné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za požičiavateľa je RNDr. Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych
vecí.
Kontaktnou osobou za vypožičiavateľa je MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prístroj sa bude považovať za riadne odovzdaný a prevzatý
podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí prístroja oboma zmluvnými stranami.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
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2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
požičiavateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a vypožičiavateľ obdrží dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa .......................

Za Regionálny úrad verejného
zdravotníctva:

...............................................................
MUDr. Otakar Fitz
vedúci služobného úradu

V Bratislave, dňa .....................

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

.................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v. r.
primátor
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