
Zmluva o výpožičke motorového vozidla na dobu určitú č. 1/2015 
 

ZMLUVA 
o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 8 

zákona č. 176/2004 medzi 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Matica slovenská 
P. Mudroňa č. 1, 036 01  Martin 
Zastúpená: Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., predsedom MS   
IČO: 00179027 
(ďalej len požičiavateľ ) 
 
a 
 
Miestny odbor Matice slovenskej Zvolenská Slatina (MO MS) 
ČSA 19, 962 01 Zvolenská Slatina 
Zastúpený: Mgr. Marekom Hanuskom, predsedom MO MS 
IČO: 179027 635 
(ďalej len vypožičiavateľ ) 
 

II. 
Predmet a účel zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu užívať motorové 
vozidlo KIA CARNIVAL, EČV: MT-566-CL. 
 
Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi, bezodplatným poskytnutím predmetu 
zmluvy požičiavateľom, odvoz členov Divadelného ochotníckeho súboru Terézie Vansovej 
pri MO MS Zvolenská Slatina k zahraničným Slovákom v Srbsku a Čiernej Hore. 
 

III. 
Doba trvania zmluvy 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 11. 09. 2015 do 15. 09. 2015.  
 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Požičiavateľ je povinný: 
- odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so všetkými dokladmi, 
potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy, 
- oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu zmluvy, 
- mať predmet zmluvy poistený.  
 
Vypožičiavateľ je povinný: 
- užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý, 
- chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, 
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- v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť predmetné 
bezodkladne požičiavateľovi, 
- v prípade odcudzenia a straty predmetné bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na 
zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu, 
- v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy predmetné bezodkladne oznámiť 
technickej pracovníčke TIÚ MS Elene Dancziovej, tel.: +421 0905 313273  na nahlásenie 
tejto skutočnosti poisťovni, 
- vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku 
zmluvného vzťahu , 
- udržiavať predmet zmluvy v čistote, 
- neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená. 
 
Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. 
V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavateľ povinný 
požičiavateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak 
poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet 
finančné prostriedky. 
 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
jedno pare. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v 
tiesni, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali. 
 
V Martine  dňa 07. septembra 2015  
 
  
 
 
 
 
Požičiavateľ                                  Vypožičiavateľ 
 
 
 
 
  Ing. Marián Tkáč, PhD.,     Mgr. Marek Hanuska, 
predseda Matice slovenskej    predseda MO MS Zvolenská Slatina 


