
Zmluva o výpožicke A-2011/1414-000161055

požiciavatelom:
v zastúpení:

adresa:
ICO:

bankové spojenie:
c.úctu:

vypožiciavatel'om :
v zastÚpení:

adresa:
IC'O:

Uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Ústav informácií a prognóz školstva,
Ing. Juraj Homola, generálny riaditel
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
039691

Štátna pokladnica
7000073244/8180

a

Gymnázium
PhDr. Vladimir Tarca
Duchnovicova 13, Medzilaborce, 06813
00161055

Podla §659 a nasl. Obcianskeho zákonníka, za nasledujúcich podmienok:

CL.I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

1. Touto zmluvou sa rušia všetky predchádzajÚce zmluvy o výpožicke vrátane dodatkov, ku
dnu podpísania tejto zmluvy oboma stranami.

CL.II.
PREDMET ZMLUVY

l. Požiciavatel je výlucným vlastníkom hnutelných vecí uvedených v prílohe c.
zmluvy.

Požiciavatel na základe tejto zmluvy požiciava hnutelné veci urcené v cl. II., bod l. tejto
zmluvy vypožiciavatel'ovi a vypožiciavatelovi vzniká právo predmetné hnutel'né veci po
dobu urcenú v cl. III tejto zmluvy bezplatne používat.

tejto

Cl. III.

DOBA TRVANIA VYPOŽICANIA

t. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva o prenájme zariadení sa uzatvára na dobu urcitú
do 31.12.20 t 5.

Cl. IV.

POVINNOSTI PRENAJÍMATELA

l. Požiciavatel je povinný odovzdat vypožiciavatelovi hnutelné veci urcené v cl. L, bod t.
tejto zmluvy v stave spôsobilom na riadne používanie.

2. Požiciavatel je povinný vypožiciavatela oboznámit s povinnostami používania
predmetných hnutelných vecÍ. Vypožiciavatel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa
riadne oboznámil s povinnostami používania vypožicaných hnutelných vecÍ.
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Cl. V.
POVINNOSTI VYPOŽICIA VATELA

1. Vypožiciavatel je oprávnený používat hnutelné veci urcené v cl. II., bod 1. tejto zmluvy
výlucne v súlade s úcelom, ktorému obvykle slúžia, t.j. na využitie pre žiakov/študentov
a ucitelov/pedagógov v rámci výucby alebo na využitie pocas volnocasových aktivít
v školskom zariadení.

2. Vypožiciavatel nie je oprávnený prenechat hnutelné veci urcené v cl. II., bod 2. tejto
zmluvy na používanie tretej strane.

3. Vypožiciavatel zodpovedá za zverený majetok aje povinný chránit hnutelné veci urcené
v cl. IL bod 2.tejto zmluvy pred poškodením. krádežou, stratou alebo znicením.

4. Vypožiciavatel zodpovedá v plnom rozsahu požiciavatelovi za škodu spôsobenú na
hnutelných veciach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podla cl. II., bod 1.

5. Vypožiciavatel zodpovedá požiciavatel'ovi za prípadnú škodu spôsobenú znemožnením
uplatnenia reklamácie požiciavatela, z dôvodu neodborného zásahu. manipulácie zo strany
vypožiciavatcla resp. tretích strán alebo osôb.

6. Vypožiciavatel' znáša všetky náklady vzniknuté pri neoprávnenej reklamácii pocas zámcncj
doby.

7. Vypožiciavatel je povinný vrátit hnutelné veci, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
požiciavatelovi, v prípade že ich nebude používat, najneskôr do 14 dní odo dna písomného
vyzvania požiciavatel'a na ich vrátenie.

8. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré vypožiciavatelovi znemožnia ich riadne využívanie
(zmšenie školy, zlúcenie školy s inou školou alebo školami a iné), oznámi túto skutocnost
bezodkladne a dostatocne vcas pred takouto skutocnostou, aby bolo možné hnutelné veci
vrátit požiciavatelovi resp. ich po dohode s požiciavatelom odovzdat inej škole.

9. Vypožiciavatel je povinný poistit hnutelné veci, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
v prípade, že tak neurobí, znáša všetky následky spojené so stratou, krádežou alebo inou
skutocnostou, ktorá poškodí alebo znehodnotí zverený majetok.

Cl. VI.

ZÁ VERECNÉ USTANOVENIA

l. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujÚ príslušnými ustanoveniami Obcianskeho
zákonníka.

2. Prípadné zmeny tejto zmluvy je možné vykonat len po vzájomnej dohode zmluvných strán
a to písomnými ocíslovanými dodatkami k nemu.

3. Vypožiciavatel je povinný vec vrátit, ak ju nepotrebuje, najneskôr však do konca urcenej
doby zapožicania.

4. Požiciavatel môže požadovat vrátenie veci aj pred skoncením doby zapožicania, ak
vypožiciavatel' neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s úcelom ktorému slúži
(ust. § 662 Obc. zák.)

5. Zmluva o vypožicaní jc vyhotovená v 2 origináloch. Obe zmluvné strany obdržia jedno
vyhotovenie.

6. Zmluvné strany prehlasujÚ. že zmluvu podpísali slobodne, vážne, jej obsah je im
dostatocne zrozumitelný a urcitý, ich zmluvná volnost je neobmedzená a na znak súhlasu
s nouju vlastnomcne podpisujú.
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7. Zmluva je platná dnom podpísania oboma zmluvnými stranami. Osoby, ktoré túto zmluvu
podpisujú, vyhlasujú, že sú oprávnené konat za príslušnú zmluvnú stranu, v rozsahu
potrebnom na uzavretie tejto zmluvy.

8. Obe strany súhlasia so zverejnením znenia zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov
oprávnených osôb na internete, v sÚlade s platnými predpismi.

9. Zmluva nadobÚda úcinnost dnom nasledujÚcim po dni jej zverejnenia.

V Bratislave

GY~ÁZIUM

06801 ~~LABORCE

vYPožiciavdtel'.
(p,'cimka. podpIS)
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