
 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE AUTOMOBILU 

uzatvorená podľa § 659 a nasl.  Občianskeho zákonníka v platnom znení 

1. Požičiavateľ 
 

Kysucká galéria v Oščadnici  
zastúpená Mgr.et Mgr.art Vladislav Zabel- riaditeľ  
č.13, 023 01 Oščadnica 
IČO: 36145271 
DIČ: 2021459110 

2.  Vypožičiavateľ 

 

 

 

Kysucká knižnica v Čadci 
zastúpená PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
Ul. 17.novembra 1258 , 022 01  Čadca 
IČO: 36145068 
DIČ: 2021435625 

3.  Doba výpožičky  Od: 26.11.2019 

Do: 26.11.2019 

4. Účel použitia: 
 

Účelom tejto zmluvy je poskytnúť vypožičiavateľovi, bezodplatne 
osobný automobil Peugeot Boxer CA 235 DF 

5. Miesto výpožičky Trasa služobnej cesty Čadca – Bratislava – Čadca   

6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 
- 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 predmetné bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na 

zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu, 

- vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku zmluvného 

vzťahu,  

- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, to neplatí ak bolo dohodnuté miesto 

výpožičky v tejto zmluve, 

- zmluvu je možné meniť, doplniť alebo zrušiť len so súhlasom oboch jej účastníkov a to 
písomnou formou. 
Požičiavateľ sa zaväzuje: 
- zabezpečiť PHM (nafta) do nádrže automobilu, ktorú následne refakturuje vypožičiavateľovi. 

7. Záverečné dojednania: 
1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po obojstrannom 
podpísaní každá strana obdrží po 1 exemplári. 
2. Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená. 

3. Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

8. 
 

Zoznam majetku: 

  



Požičiavateľ: Vypožičiavateľ: 

Mgr.et Mgr.art Vladislav Zabel- riaditeľ  
 
 
 
 
 
 

  
PhDr. Janka Bírová, riaditeľka  
 

V Čadci dňa 
 

22.11.2019 
 


