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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
     
 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

Požičiavateľ:      Nadácia PSK pre podporu rodiny 
Sídlo:       Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:     Mgr. Viktor Guman – správca nadácie  
IČO:     52283208 
Založená Nadačnou listinou zo dňa              22. januára 2019 
zakladateľom:                                                Prešovský samosprávny kraj  
Zapísaný v Registri nadácií vedenom MV SR pod č. 203/Na-2002/1206 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a. s.    

IBAN:            SK80 0900 0000 0051 7782 4710 
 
(ďalej len „požičiavateľ“)  
 
 
 
Vypožičiavateľ:     Prešovský samosprávny kraj (ďalej aj „PSK“) 
Sídlo:                          Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:                PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:                           37870475 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Bežný účet - IBAN:                  SK54 8180 0000 0070 0051 9082   
Príjmový účet - IBAN:   SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
 
(ďalej len  „vypožičiavateľ“) 
 
(„požičiavateľ“ a „vypožičiavateľ“ ďalej spolu len ako „účastníci zmluvy“) 
 

 

Článok II.  
Predmet výpožičky 

1.  Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za 
podmienok uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo vlastníctve Nadácie PSK pre podporu 
rodiny uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „predmet 
výpožičky“). 

 
Článok III. 

Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
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2. Zmluvu je možné predčasne ukončiť: 

a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorý začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

  

Článok IV. 
Náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky 

1.  S výpožičkou predmetu zmluvy nevznikajú požičiavateľovi žiadne prevádzkové náklady, ktoré by 
mal vypožičiavateľ znášať.  

 
Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky do 5 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na 
riadne užívanie na účel, ktorému obvykle slúži. 

3. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky bezplatne užívať v súlade s účelom, ktorému 
obvykle slúži, chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením. 

4. Miesto užívania predmetu výpožičky je Konštantínova 2, 080 01 Prešov.  

5. Vypožičiavateľ je oprávnený bez súhlasu požičiavateľa prenechať predmet výpožičky na užívanie 
inému na mieste užívania Konštantínova 2, 080 01 Prešov, pričom vypožičiavateľ je o tom 
povinný požičiavateľa informovať v lehote 10 dní odo dňa, keď došlo k prenechaniu predmetu 
výpožičky. Užívanie predmetu výpožičky na inom mieste je možné len s vopred daným písomným 
súhlasom požičiavateľa. 

6. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky vady, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho zavinením 
alebo zavinením tretích osôb. 

7. Vypožičiavateľ je povinný neodkladne informovať požičiavateľa o hrozbe vzniku škody, ako aj 
o vzniku škody na predmete výpožičky. 

8. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky požičiavateľovi 
v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a súvisiacich právnych predpisov.   

2. Akúkoľvek zmenu v obsahu zmluvy možno uskutočniť výhradne písomne po dohode zmluvných 
strán formou očíslovaných a podpísaných dodatkov k tejto zmluve. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
slobodnej a vážnej vôle vlastnoručne podpísali. Súčasne vyhlasujú, že zmluvu neuzatvárajú 
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.   
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4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých požičiavateľ obdrží jeden rovnopis 
a vypožičiavateľ dva rovnopisy. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa. Zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
V Prešove, dňa 06.06.2022                                     V Prešove, dňa 06.06.2022 
 

      
 
 

                          v. r.                                                                               v. r.  
............................................................                       ................................................................. 

                Mgr. Viktor Guman                            PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
správca Nadácie PSK na podporu rodiny              predseda PSK 
                               

 
 
 
Zverejnená dňa:                06.06.2022 

Nadobudla účinnosť dňa: 07.06.2022 
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Príloha č. 1 
k Zmluve o výpožičke  

 

Položka 
Jednotková 

cena v € 
Počet 

Cena spolu 
v ks 

 
Elektrická rúra 

129,00 2 258,00 

Mixér ručný 48,50 1 48,50 

Ponorný mixér 37,90 1 37,90 

Toustovač / vaflovač - 4v1 58,70 1 58,70 

Teplovzdušná fritéza 89,90 1 89,90 

Kuchynská váha 18,80 1 18,80 

Fény 10,90 2 21,80 

Sušička bielizne AEG 499,00 2 998,00 

Redukcia na reproduktory 
k PC 

3,19 1 3,19 

Chladnička kombinovaná 600,00 1 600,00 

 

Chladnička bez mrazničky 589,00 2 1 178,00  

Sedací vak - guľa 
semišová 
 

50,00 10 500,00  
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Sedací vak – hruška 
 
 

50,00 6 300,00  

Sedací vak - lopta veľká 
 
 

50,00 2 100,00  

Sedací vak - lopta malá 
 
 

25,00 1 25,00 

Sedací vak – taburetka 
 
 

25,00 5 125,00 

SPOLU   4 362,79 
 
 


