Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.
Zmluvné strany
Požičiavateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:

Slovenská republika – Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
Ing. Jozef Kaffka – riaditeľ správy súdu
00165581
(ďalej len „požičiavateľ“)

a
Vypožičiavateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:

Slovenská republika – Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 22 Bratislava
Ing. Annou Žatkovou, vedúcou kancelárie súdnej rady
30793629
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

II.
Predmet výpožičky
1. Požičiavateľ zapožičiava na obdobie od 19. júna 2013 do 21. júna 2013 vypožičiavateľovi
na bezplatné užívanie služobné motorové vozidlo Ford Galaxy, EČV: BA 105 ZX spolu s
príslušenstvom :
- malý technický preukaz č. NA 000543,
- potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia z 16.7.2012,
- rezervné koleso,
- lekárnička,
- zdvihák,
- náhradné žiarovky
- stav tachometra: viď preberací protokol
- zostatok pohonných látok vo vozidle: viď preberací protokol
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že predmet výpožičky v čase prenechania do užívania a odovzdania je
v stave spôsobilom na riadne užívanie na základe vykonanej skúšobnej jazdy vodičom p.
Františkom Majcinom.
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III.
Účel výpožičky
Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky užívať pre potreby prepravy zamestnancov
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a členov Súdnej rady Slovenskej republiky na zasadnutie
Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 20. – 21. júna 2013 v Stakčíne.

IV.
Doba výpožičky
1. Požičiavateľ - správca prenecháva predmet výpožičky podľa čl. II. tejto zmluvy vypožičiavateľovi
do užívania na dobu určitú , a to od 19. júna 2013 do 21. júna 2013.
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky do 8.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.
3. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie predmetu výpožičky aj pred skončením dohodnutej doby
zapožičania, ak vypožičiavateľ:
a) neužíva požičané veci riadne,
b) užíva ich v rozpore s dohodnutým účelom,
c) bez súhlasu požičiavateľa prenechal zapožičané veci na užívanie inému.

V.
Osobitné ustanovenia
1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať riadne a v súlade s dohodnutým účelom.
2. Zaväzuje sa tiež predmetné veci chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a po dohodnutú
dobu užívania ich neprenechať do užívania inému.
3. Požičiavateľ - správca a vypožičiavateľ na základe tejto zmluvy vypracujú a podpíšu „Protokol
o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla“.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží požičiavateľ dve
vyhotovenia a vypožičiavateľ dve vyhotovenia.
2. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah príslušné ustanovenia
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Občianskeho
zákonníka.
3. Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
4. Požičiavateľ poveruje odovzdaním zapožičaného motorového vozidla s príslušenstvom p. Pavla
Pánika, zamestnanca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vypožičiavateľ poveruje prevzatím
zapožičaného vozidla, ktoré je predmetom tejto zmluvy Františka Majcina, zamestnanca
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Odovzdanie a prevzatie vypožičaných predmetov sa
vykoná písomnou formou.
V Bratislave 18. júna 2013

_____________________________
požičiavateľ

_____________________________
vypožičiavateľ
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Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie č.13, 814 90 Bratislava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Protokol
o odovzdaní a prevzatí služobného motorového vozidla Ford Galaxy, EČV: BA 105
ZX Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Na základe Zmluvy o výpožičke uzatvorenej 18. júna 2013 podľa zákona č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl.
Občianskeho zákonníka odovzdal p. Pavol Pánik za Najvyšší súd Slovenskej
republiky, ako odovzdávajúceho, služobné motorové vozidlo Ford Galaxy, EČV: BA 105
ZX s príslušenstvom:
- malý technický preukaz č. NA 000543
- potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia z 16.7.2012,
- rezervné koleso,
- lekárnička,
- zdvihák,
- náhradné žiarovky,
- stav tachometra: ......................................
- zostatok pohonných látok vo vozidle: .............................
p. Františkovi Majcinovi, ako preberajúcemu, za Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej
republiky.
Odovzdávajúci a preberajúci potvrdzujú, že na predmetnom služobnom vozidle
v čase preberania a odovzdávania bolo zistené nasledovné:
 ..................................................................................,
 ...................................................................................
V Bratislave 19. júna 2013
–––––––––––––––––––––
Pavol Pánik
Najvyšší súd Slovenskej republiky

––––––––––––––––––––––
František Majcin
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
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