
 
 

 Zmluva o výpožičke  

uzavretá podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Košický samosprávny kraj 

sídlo: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice 

konajúci prostredníctvom: Ing. Rastislav Trnka, predseda  

IČO:  35541016 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:                                        SK5281800000007000186505 

(ďalej len „vypožičiavateľ”) 

 

2. KOŠICE REGIÓN TURIZMUS 

sídlo:     Hlavná 48, 040 01 Košice 

konajúci prostredníctvom:  Ing. Rastislav Trnka,  predseda                  

IČO:    423 19 269 

DIČ:     202 365 68 33 

bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko, a. s. 

IBAN:                SK75 5600 0000 0070 5140 2001   

(ďalej len „požičiavateľ”) 

       

      (požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej len ,,zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je bezodplatné vypožičanie hnuteľných 

vecí vo výlučnom vlastníctve požičiavateľa, a to fototechniky s príslušenstvom (ďalej len 

„predmet výpožičky“), ktorej bližšia špecifikácia  je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

do bezplatného dočasného užívania vypožičiavateľovi. 

2. Predmet výpožičky sa vypožičiava za účelom jeho využívania v súvislosti s činnosťou 

marketingového oddelenia, a to najmä za účelom fotografickej a video dokumentácie 

návštev, podujatí a iných aktivít spojených s činnosťou Košického samosprávneho kraja. 

3. Vypožičiavateľ v rozsahu tejto zmluvy preberá predmet výpožičky do užívania 

a zaväzuje sa ho užívať riadne a v súlade s dohodnutým účelom výpožičky. 

4. Vypožičiavateľ prehlasuje, že je mu známy súčasný stav predmetu výpožičky 

a v takomto stave ho preberá. Zmluvné strany prehlasujú, že predmet výpožičky v čase 

prenechania do užívania je v stave spôsobilom na riadne užívanie. K odovzdaniu 

a prevzatiu predmetu výpožičky dôjde na základe písomného protokolu, ktorý podpíšu 

obidve zmluvné strany, pričom každá z nich si ponechá jeden rovnopis.  

 

Čl. II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky obvyklým spôsobom a je povinný 

predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením, zneužitím alebo 
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zničením a je zodpovedný za škodu podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne informovať požičiavateľa o poškodení, zničení, 

strate a odcudzení predmetu výpožičky alebo o potrebe opravy alebo údržby a umožniť 

vykonanie týchto opráv, inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto 

povinnosti vznikla.  

2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do podnájmu a zaväzuje 

sa nezriaďovať k predmetu výpožičky  iné práva v prospech tretích osôb.  

3. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu výpožičky, 

ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky riadne alebo ho užíva v rozpore 

s dohodnutým účelom. 

4. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť cenu za opravu predmetu výpožičky v  prípade, ak 

porucha na predmete výpožičky nepodlieha záručnému servisu. 

 

 

Čl. III.  

Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Výpožička zaniká:   

 

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu; 

b) výpoveďou zo strany požičiavateľa alebo vypožičiavateľa a to aj bez uvedenia 

dôvodu; výpovedná lehota je 3 mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; 

c) odstúpením od zmluvy zo strany požičiavateľa;  

d) zánikom predmetu výpožičky.  

 

3. Požičiavateľ je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť bez predchádzajúceho písomného 

vyrozumenia vypožičiavateľa a bez akýchkoľvek záväzkov voči vypožičiavateľovi 

v prípade, ak  vypožičiavateľ: 

a) v rozpore s touto zmluvou dá predmet výpožičky do užívania tretej osobe, alebo 

b) užíva predmet výpožičky na iný ako dohodnutý účel, alebo 

c) závažným spôsobom porušuje podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

     Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia vypožičiavateľovi. 

4. Pri skončení právneho vzťahu založeného touto zmluvou je vypožičiavateľ povinný na 

základe protokolu podľa Čl.I bod 4| odovzdať požičiavateľovi predmet výpožičky v stave 

zodpovedajúcom účelu jeho užívania a primeranému opotrebeniu, a to v termíne určenom 

požičiavateľom, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo 

k skončeniu zmluvného vzťahu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

5. Skončením zmluvného vzťahu zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto zmluvy okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné 

a zákonné sankcie. 

  

 

  



 
 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vypožičiavateľa. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov. 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre vypožičiavateľa 

a jeden pre požičiavateľa.  

5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluve je Špecifikácia predmetu výpožičky ako príloha 

 č. 1. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa  

tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. 

Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie 

najmä  výpoveď a odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná 

korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo 

zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene 

kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví 

zmluvy. 

 

7. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej 

doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia 

zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 

doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť 

odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná 

zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane 

okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

 

V Košiciach dňa 13.8.2021 

 

Požičiavateľ: 

  

 

Vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

 

Ing. Rastislav Trnka                                                                      

predseda  

                                                                                                                   Ing. Rastislav Trnka                                                                      

predseda 

 

 



 
 

Príloha č. 1 

 

 

 

 

Špecifikácia predmetu výpožičky  

1. CAN1485C001 Batériový grip Canon BG – E20 bateriový dr 

2. CAN3044C005 Objektív Canon EF 70 -200 mm f/2.8 L IS I 

3. CAN4132C002 Batéria Canon LP- E6NH 

4. CANEF1428LIIU Objektív Canon EF 14 mm f/2.8L II USM či 

5. CANEF2470F28LIIU Objektív Canon EF 24-70 mm f/2.8L II US 

6. CANEOS5DM4B Digitálny fotoaparát Canon EOS 5D Mark I 

7. CANSPLITE600EXII Blesk Canon Speedlite 600EX II-RT 

8. DOEDHGPRO77 Filter  Doerr DHG Pro UV – 77 mm 

9. DOEDHGPRO82 Filter Doerr DHG Pro UV – 82 mm 

10. HAMSDXXY064GGN4IN Pamäťová karta Sandisk SDXC Extreme Pro 

11. LWPE61PLW36979 Púzdro Lowerpro Lens Case (9x16 cm) čie 

12. LWPE61PLW37177 Púzdro na foto/video Lowepro Pro Tactic B 

13. LWPLENSCASE11X2 Púzdro Lowepro Lens Case 11x26 čierne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


