
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. XXX 

uzatvorená v zmysle ust. § 659 a  nasl. zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka 

(ďalej len  „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ:        

Organizácia:  Krok vpred, n. o.   

Sídlo:   Športová 5, 831 04  Bratislava 

Prevádzka : Elektrárenská 15, 831 04 Bratislava    

IČO:   52124274 

DIČ:   8136452280      

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

(ďalej aj ako „Požičiavateľ“)  

 

a  

 

Vypožičiavateľ:    

(FO) 

Meno a priezvisko:          

                              .............................................................................................................. 

Adresa :         

                              .............................................................................................................. 

Číslo OP:     

                  .......................................................................................................................... 

 

 (ďalej aj ako „Vypožičiavateľ“) 

 

(Požičiavateľ a vypožičiavateľa ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  

 

 

Článok I 



Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody o zapožičaní a používaní pomôcky (ďalej len „Dohoda“) je 

zapožičanie a používanie uvedenej pomôcky a stanovenie podmienok jej používania 

na základe predchádzajúcej odsúhlasenej cenovej ponuky:  

Odplata za  vypožičanie predmetnej veci  je  ....................................................... eur za 

mesiac. 

 

Vratná záloha, ktorá bude vrátená v plnej výške, pokiaľ bude predmet výpožičky vrátený 

v dohodnutom termíne a v pôvodnom stave – funkčný a bez poškodení je vo výške  

 

................................................................................ eur. 

 

Predmetom výpožičky je ....................................................................................................... 

Výrobné číslo  ...............................    ( Ďalej len vypožičaná vec ) 

2. Nájomné bude uhradené na základe tejto dohody pri jej podpise zástupcovi 

vypožičiavateľa v hotovosti alebo bankovým prevodom vopred. 

 

Článok II 

Povinnosti strán dohody 

 

1. Požičiavateľ  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na 

riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma. 

2. Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá vypožičiavateľovi pri podpísaní tejto zmluvy. 

Prevzatie vypožičanej veci vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve. 

3. Požičiavateľ prehlasuje, že: 

a. je výlučným vlastníkom vypožičanej veci, 

b. predmet výpožičky nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali 

vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, 

5. vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať počas doby dohodnutej s povereným 

zástupcom požičiavateľa,  

 

 a to od .................................... do .......................................................................... vrátane.  

 

6. Vypožičiavateľ prehlasuje že: 

a. bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve 

dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť ho pred poškodením, 

stratou alebo zničením,  

b. vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osobe. 

c. Vypožičiavateľ zodpovedá za škody spôsobené prevádzkou zariadenia a za 

poškodenie zariadenia.  



d. Vypožičiavateľ má povinnosť bezodkladne oznámiť požičiavateľovi potrebu opravy 

pomôcky a uhradiť pomôcku alebo zaplatiť jej opravu v plnej výške, ak zaviní jej 

stratu, úmyselne ju poškodí alebo ju poškodí neodborným zaobchádzaním. 

e. V prípade úmyselného poškodenia alebo zavinenej straty pomôcky je 

vypožičiavateľ povinný uhradiť jej zostatkovú cenu. V prípade jej neuhradenia alebo 

nezaplatenia opravy je požičiavateľ oprávnený vypožičiavateľovi pomôcku 

bezodkladne odobrať a všetky náklady vymáhať prípadne aj súdnou cestou a 

následným exekučným konaním.  

f. Vypožičiavateľ nemá právo pomôcku predať, prípadne s ňou disponovať v rozpore 

s predmetom a podmienkami tejto Dohody. 

g. Vypožičiavateľ je oprávnený používať pomôcku výhradne po dobu platnosti tejto 

Dohody. V prípade zániku zmluvného vzťahu je vypožičiavateľ alebo jeho zákonný 

zástupca povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať požičiavateľa a na 

jeho výzvu pomôcku vrátiť. 

h. Vypožičiavateľ svojim podpisom na tejto zmluve zároveň potvrdzuje, že bol riadne 

zaučený na manipuláciu s predmetom výpožičky. 
 

Článok III 

Trvanie zmluvy 

 

1. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť najneskôr do 7 pracovných dní na 

výzvu požičiavateľa, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak. 

2. Požičiavateľ má nárok ukončiť dobu výpožičky bez udania dôvodu avšak oznámi to 

vypožičiavateľovi najneskôr 3 dni vopred. 
 

Článok IV 

Sankcie 

1. V prípade, že vypožičiavateľ nevráti pomôcku v stanovenom termíne, bude mu účtované 

nájomné stanovené v tejto zmluve plus 50% naviac z dohodnutej mesačnej čiastky za 

prenájom za každý začatý mesiac omeškania. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými  stranami. 

4. Platnosť tejto Dohody končí dňom vrátenia pomôcky vypožičiavateľovi a po vyrovnaní 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody. 



5. Dohodu možno vypovedať, ak pominú dôvody používania pomôcky alebo pri porušení 

povinností, vyplývajúcich z čl. II tejto Dohody. Výpovedná lehota je jeden týždeň od 

doručenia výpovede jednotlivej zmluvnej strane. 

6. Vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto 

bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich 

slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne 

výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.  

 

 

V .................................................................. dňa ................................................... 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

                   

Odovzdávajúci - požičiavateľ                                     Vypožičiavateľ 

 


