
zMLuvA o \fípožlčxe AuToMoBtLU

é. 512019

uzatvorená podla § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Kysucké múzeum v Cadci,
zastúpené Mgr.Helena Kotvasová, riaditel'ka na základe
poverenla
Moyzesova 50,022 01 Čadca
lčo: 36145076 DlČ: 2021439563

Kysucká knižnica v Cadci
zastúpená PhDr, Janka Bírová, riaditel'ka
Ul. 1 7,novembra 1258, 022 01 Čadca
lčo: 36145068
DlČ 2021435625

25.11.2019

25.112019

Učelom tejto zm luvy je poskytnút' vypožičiavatel'ovi, bezod p latn <l

osobný automobil Renault Master Špz cn 247 Bo

Trasa služobnejcesty

Vypožiěiavatel' sa zavázuje:
- užívat' predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktoný je v zmluve dohodnutý,
- chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením,
- v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámit' predmei:,li;

bezodkladne požičiavateíovi,
- v prípade odcudzenia a straty predmetné bezodkladne oznámit' príslušným orgánont i,llt

zabezpečenie ďalšieho zákonnóho postupu,
- vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavatetovi v stave ako na začiatku zmluvneitr
vzťahu,
- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, to neplatí ak bolo dohodnuté mies,:o

výpožičky v tejto zmluve,
- zmluvu je možné meniť, doplniť alebo zrušit' len so súhlasom oboch jej účastníkov a ,i.,

písomnou formou,
Požičiavatel' sa zavázuje:

do nádrže automobilu ktorú následne
Záverečné dojednania:
1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s platnost'ou originálu, z ktoných po obojstrann;,:^,
podpísaní každá strana obdží po 'l exemplári.
2.Táto zmluva sa ukončípo uplynutídoby, na ktorú bola uzatvorená.
3. Za škody spósobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožiěiavatel'.
4, V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavatel povir-nii
požičiavatetovi uhradit', znížená o plnenie zo strany poist'ovne a to len v tých prípadoch, a<
poist'ovňa poistnú udalost' zlikviduje v prospech požičiavatela a zašle mu na jeho účet finanč,l,,i
prostriedky.
5. Zmluvné strany prehlasujti, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú 1L:

slobodne, vážne a zrozumitel'ne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienrrk, nie v

tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.
6. Túto zmluvu móžu.zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatl",l;,,l

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

Doba výpožíčky



8. Zoznam majetku:

DDHM ě. 15012010 Osobný automobil Renault

požičiavateí: Vypožiěiavatet:

Mgr. Helena Kotvasová, riaditel'ka na základe
poverenia

KvsUcKÉ MÚZEUM v Čmtt. .1.cl,z.:,s;.la ,^. 5L) il l:,,, .,,] ,..ijl(].1 
fu"{r

PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka

kysuck Á xutžurca
V čADcl

Ul. 17. Novembra 125B

v čadci dňa 22.11.2019


