Zmluva o výpožičke č. 2/15
uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Požičiavateľ:
zastúpený:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

ORID, s.r.o.
Ing. Ladislav Olexa, PhD., konateľ
Strojárenská č.3, 040 01 Košice
45424462
VÚB, a.s.
2713454853/0200

(ďalej len „požičiavateľ“)
Vypožičiavateľ:
zastúpený:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Ing. Erika Munková, riaditeľka
Strojárenská č.3, 040 01 Košice
00520969
Štátna pokladnica
7000184833/8180

(ďalej len „vypožičiavateľ“)
Čl. I
Predmet a účel zmluvy
1. Požičiavateľ je vlastníkom hnuteľných vecí, uvedených v Zozname hnuteľného majetku,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Tieto hnuteľné veci požičiavateľ nadobudol
2. z finančných prostriedkov poskytnutých Košickým samosprávnym krajom
3. Požičiavateľ touto zmluvou prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného užívania
hnuteľné veci uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet výpožičky“)
4. Vypožičiavateľ je oboznámený so stavom predmetu výpožičky.
Čl. II
Doba zapožičania
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2016.
Čl. III
Podmienky výpožičky
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky riadne, s náležitou odbornou
starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2. Vypožičiavateľ je po celú dobu trvania výpožičky povinný zabezpečovať úhradu
prevádzkových nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s užívaním predmetu výpožičky,
bežnú údržbu a opravy predmetu výpožičky na vlastné náklady.
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3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje chrániť predmet výpožičky pred poškodením alebo zničením
a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabránil vzniku škody na predmete
výpožičky.
4. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté v súvislosti s užívaním predmetu
výpožičky podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky alebo jeho časť do
užívania tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa.
Čl. IV
Skončenie výpožičky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výpožička môže skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou.
2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných
dodatkov.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Zoznam hnuteľného majetku.
4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené
požičiavateľovi a dva rovnopisy vypožičiavateľovi.
6. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam
porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich
dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 26. 10. 2015

V Košiciach dňa 23. 10. 2015

Požičiavateľ:

Vypožičiavateľ:

......................................................
Ing. Ladislav Olexa, PhD.
konateľ

.........................................................
Ing. Erika Munková
riaditeľka
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Príloha č.1 - Zoznam hnuteľného majetku

Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Názov
Dvere
Žalúzie
Svietidlo stropné
Koberec
PSN/elektronický zabezpečovací systém
v troch kanceláriách
Štruktúrovaná kabeláž
Modem
WIFI router
Bezdrôtový dverný zvonček
Kľúče od serverovej skrinky
Kľúče od kancelárii (kancelária č.1 – 3 ks,
kancelária č.2 – 3 ks a kancelária č.3 – 3 ks)

Počet
ks
3
3
3
2
1

Obst.cena/€/
354,66
354,62
177,31
362,56
1187,69

1
1
1
1

911,23
35,00
39,00
408,81
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