
Zmluva o výpožičke 

 

Zmluvné strany: 

Požičiavateľ:   RADIX spol. s r.o. 

   Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica 

V zast. Martin Renčo, konateľ 

   iČO: 00 615 803 

   (ďalej len ako „požičiavateľ“) 

a 

Vypožičiavateľ: Dolnooravská  nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  

   Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

   V zast.: PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ DONsP  

   IČO:  00634905 

   (ďalej len ako „vypožičiavateľ“) 

 

po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka, nasledovnú zmluvu o výpožičke 

 

I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

• Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi sterilizačné kontajnery 

spoločnosti Aygun v hodnote 2 100,00 Eur s DPH 

• Predmet zmluvy sa požičiava pre potreby centrálnych operačných sálov  Dolnooravskej 

nemocnice s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého 

 

II. 

Doba výpožičky 

 

• Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 16.2.2018 do 7.3.2018 

• Túto zmluvu je možné vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 5 dní a začína plynúť odo dňa  nasledujúceho po doručení výpovede. 



III. 

Podmienky výpožičky 

 

1. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na 

riadne užívanie 

2. Požičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie, 

a to na vlastné náklady.  

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet zmluvy chrániť pred poškodením, stratou, alebo 

zničením. Nezaväzuje sa predmet zmluvy poistiť 

4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet zmluvy na užívanie inému, ak to vopred 

nedohodol s požičiavateľom. 

5. Vypožičiavateľ je povinný predmet zmluvy vrátiť, len čo ho nepotrebuje, alebo uplynutím 

výpovednej lehoty.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka.  

2. Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným oboma 

zmluvnými stranami.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná 

strana  

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

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.  

 

V Banskej Bystrici dňa 

 

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

 


