
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

ZMLUVNÉ STRANY 

Názov:   PETR FALTYS 

Sídlo/bydlisko: D. Jurkoviča 4699/3, 955 03  Topoľčany 

IČO/dátum nar.:   

(ďalej len ako „požičiavateľ“) 

a 

Názov:   ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Sídlo:   Tribečská 1653/22, 955 01  Topoľčany 

IČO:   37860721 

Zastúpená:  Mgr. Anna Krajčíková - riaditeľka 

(ďalej len ako „vypožičiavateľ“) 

uzatvárajú podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení platných 

predpisov túto zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Predmet vypožičania 

1. Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy a na základe tejto zmluvy 

vypožičiavateľovi bezplatne požičiava hnuteľnú vec, ktorou je 1 ks nového:                                                 

AED Defibrilátora ZOLL AED Plus v hodnote 1 858,80 € (výrobné číslo X12K574336 

séria 16-S-0002), v stave spôsobilom na riadne užívanie, pričom návod na obsluhu a pravidlá 

ich používania sú vypožičiavateľovi známe – návod je súčasťou balenia (ďalej spolu len 

„predmet výpožičky“). Prístroj ZOLL AED Plus podporuje ako dospelých, tak aj detské 

defibrilačné elektródy, automaticky rozpozná druh prepojených elektród a nastaví rozsah 

energie použitej na defibriláciu.  

Článok II. 

Platnosť, účinnosť a doba výpožičky 

 

1.  Táto zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke vypožičiavateľa  

2.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje:    

a) na vlastné náklady vykonávať revíziu a technický servis predmetu výpožičky 

označeného v článku I. tejto zmluvy ako aj uhrádzať všetky náklady na spotrebný 

materiál (najmä elektródy), 

b) využívať predmet tejto zmluvy na účel dohodnutý podľa tejto zmluvy a užívať ho 

spôsobom primeraným povahe a určenia účelu výpožičky a chrániť ho pred 

poškodením, stratou alebo zničením, 



c)  neposkytnúť bez súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky podľa tejto zmluvy tretím 

osobám. 

2. Vypožičiavateľ prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy bol riadne oboznámený 

s technickým stavom predmetu zmluvy a s návodom na jeho riadne používanie. 

 

Článok IV. 

Osobitné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie predmetu výpožičky bude vykonané ihneď 

po podpise tejto zmluvy a o odovzdaní a prevzatí defibrilátora bude spísaný Preberací 

protokol, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Skočenie výpožičky 

 

1.  Túto zmluvu je možné skončiť: 

a)  písomnou dohodou oboch zmluvných strán, pričom zmluva zaniká dňom, na ktorom 

sa zmluvné strany dohodnú, 

b) jednostranným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou zo zákonných 

dôvodov. 

2.  V prípade ukončenia zmluvy podľa článku V. písm. a) a b) tejto zmluvy je 

vypožičiavateľ povinný predmet zmluvy bezodkladne vrátiť (najneskôr do 14 dní od 

skončenia výpožičky) v pôvodnom stave s ohľadom na jeho primerané opotrebenie. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Právne vzťahy medzi  zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto 

zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku SR. 

2.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou, a to podpisom 

oboch zmluvných strán, ktoré prejavia súhlas s uzatvorením doplnku, zmeny k tejto 

zmluve. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov 

zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili v slobodnej a vážnej vôli, že ju 

neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a preto ju aj 

na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre uzatvorenie tejto zmluvy nie je 

obmedzená. 

6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V Topoľčanoch dňa 30.09.2021 

 

 

 

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

        Mgr. Anna Krajčíková      Petr Faltys 

              požičiavateľ                                               vypožičiavateľ 


