
ZMLUVA č. 002-64/2012 

o výpožičke uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. 
správe majetku štátu medzi : 

I. 

Zmluvné strany 

Požičiavateľ:   Slovenská republika – Spojená škola           

sídlo:   Opatovská cesta 97, 040 01 Košice 

zastúpený:   PaedDr. Mária Čabalová 

IČO:    00088714 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000107440/8180 

 ( ďalej len požičiavateľ ) 

a 

Vypožičiavateľ:   Slovenská republika – Reedukačné centrum Bankov           

sídlo:   Bankov 15, 040 31 Košice 

zastúpený:   Mgr. Tibor Palko, riaditeľ 

IČO:   00163368 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000106165/8180 

 ( ďalej len vypožičiavateľ ) 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu bezplatne užívať osobné 
motorové vozidlo KE 201 FK (značka vozidla a ŠPZ). 

Odovzdanie  a prebratie predmetu výpožičky sa uskutoční na základe protokolu o prevzatí vozidla. 

Predmet zmluvy je spôsobilý na prevádzku a riadne užívanie uvedené v tejto zmluve 



Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi, bezodplatným poskytnutím predmetu zmluvy 
požičiavateľom, uskutočniť služobnú cestu za účelom zabezpečenia rozvozu klientov, ktorí boli 
v rámci dislokačnej porady riaditeľov RC a DC rozmiestnení do reedukačných centier pre učňov. 
Vypožičiavateľ včas oznámi požičiavateľovi dátum a dĺžku času potreby predmetu výpožičky v zmysle 
vyššie uvedených potrieb. 

 

 

III. 

Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 13.12.2012 do 13.12.2012. 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Požičiavateľ je povinný : 

 odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so všetkými dokladmi, 
potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy 

 oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu zmluvy 

 mať predmet zmluvy poistený 

Vypožičiavateľ je povinný : 

 užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý 

 chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením 

 v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť predmetné 
bezodkladne požičiavateľovi 

 v prípade odcudzenia a straty predmetu zmluvy toto bezodkladne oznámiť príslušným 
orgánom na zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu 

 v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy predmetné bezodkladne oznámiť 
poverenému pracovníkovi, ktorým je toho času Krušková Galina  , t. č. +421556785459 na 
nahlásenie tejto skutočnosti poisťovni 

 vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku 
zmluvného vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v mieste, kde ho prevzal (Spojená 
škola, Opatovská cesta 101,Košice) 

 udržiavať predmet zmluvy v čistote 

 neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu 

 znášať náklady s používaním predmetu výpožičky 

VI. 



Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená. 

Požičiavateľ ukončí zmluvu pred uplynutím doby a vypožičiavateľ je povinný predmet zmluvy vrátiť 
požičiavateľovi v prípade vzniku poistnej udalosti, pri ktorej dôjde k takému poškodeniu predmetu 
zmluvy, ktoré si bude vyžadovať vykonanie náročnejšej opravy. 

Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. V prípade 
vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavateľ povinný požičiavateľovi uhradiť, 
znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť 
zlikviduje v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky. 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre 
riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o 
všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie zmluvy. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, 
na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali. 

V Košiciach 13.12.2012 

  

 

 

 

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

     PaedDr.Mária Čabalová             Mgr. Tibor Palko 

  riaditeľka školy                                  riaditeľ 

 


