
ZMLUVA o VÝPoŽlČKE č,2l2o18

uzatvorená podl'a § 659 a nasl. občianskeho zákonnika v platnom znení
1, požičiavatel' Kysucké múzeum V cadci,

Zastúpené MVDr. Milošom Jesenským, PhD., riaditel
íMoyzesova 50 022 01 Čadca
lčo: 36145076
DlČ: 2021439563

2, VypožičiaVatel' KysUcká knižnica V Čadci
ZaStúpená PhDr. Janka Bírová, riaditelka
Ul ']7,novembra 1258 , Q22 01 Čadca
lčo: 36145068
DlČ 2021435625

3. Doba Výpožičky od: I 12 03 2018

Do; | 12 03 2a18

4, Učel použttia: Učelom tejto zmlUVy je posk}4nút' Vyžičiavatel'ovi, bezodplatne
osobný aUtomobil Renault Master ŠPzCA247 Bo

5. Miesto Výpožičky
Trasa služobnej cesty Čadca - Krásno nad Kysucou a spáť

b_ VyžičiaVatel sa zaVáZuje:
- užíVat' predmet zmluvy riadne a V súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý,
- chránit'predmet Zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením,
- v prípade poškodenia, Straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť predmetné

beZodkladne požičiaVateloVi,
- v prípade odcudzenia a straty predmetné bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na

zabezpečenie d'alšieho zákonného postupu,
- Vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateíovi V stave ako na začiatku zmluvného
Vzt'ahu,
- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, to neplatí ak bolo dohodnuté miesto
Výpožičky V tejto zmluve,
- zmluvu je možné menlt', doplniť alebo Zrušit'len so súhlasom oboch jej účastníkov a to
písomnou formou.
Požičiavatel' sa Zavázuje:
- zabezDečit'PHM (nafta) do nádrže aUtomobilU, ktorú následne refakturUie Woožičia,Vatelovi.

7. ZáVerečné dojednania:
'l. zmluva je Vyhotovená V 2 exemplároch s platnostou origlnálu, z ktorých po obojStíannom
podpísaní každá stíana obdrží po 1 exemplári,
2, Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená.
3, Za škody spósobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavater.
4. V prípade VZniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je Vypožičiavatel' povinný
požičiavatelovi Uhradit', znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len V tých prípadoch, ak
poist'ovňa poistnú udalost'zlikvidUje V prospech požičiavatela a zašle mu na jeho účet finančné
prostriedky.
5. zmlUVné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, ]e] obsahu porozumeli, uzatvárqú )u
slobodne, vážne a zrozumitelne, bez nátlaku a nie Za nápadne nevýhodných podmienok, nie V

tiesni, na znak čoho jU zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali,
6, Túto zmluvu móžU zmlUVné strany zmenit' alebo zrušit'len formou písomných dodatkov
podpísaných obidvoma zmIuVnými stranami.



i automobil Renault Master, ŠPzcA247 Bo

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. V,r. PhDr. Janka Bírová v.r,


