
Zmluva o výpožičke č. 1/2017 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)   
medzi: 

 
 

Požičiavateľ: 
Matica slovenská – verejnoprávna inštitúcia zriadená Zákonom NR SR č. 68/1997 Z. z. 
Zastúpená: Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., predsedom Matice slovenskej     
Sídlo: P. Mudroňa č. 1, 036 01  Martin 
IČO: 00179027  
DIČ: 2020603123 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Martin, číslo účtu – IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337 
         
(ďalej len „požičiavateľ“) 
 
a 
 
Vypožičiavateľ: 
Občianske združenie Pôvabnica Turca 
Zastúpené: Ľubicou Janekovou, predsedníčkou občianskeho združenia 
Sídlo: Divadelná 5, 036 01  Martin 
IČO: 37798821 
DIČ: 2021530357 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Martin, číslo účtu – IBAN: SK41 0900 0000 0050 
3141 8365 
 
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného 
užívania  časť  nebytových  priestorov  Krajanského  múzea  Matice  slovenskej  (Dom  J.  C. 
Hronského) v Martine na ul. P. O. Hviezdoslava 74/5, evidované na liste vlastníctva č. 3734, k. ú. 
Martin,  vo  vlastníctve  Mesta  Martin  prenechané  do  nájmu  Matici  slovenskej  Nájomnou 
zmluvou  č.  2009  048  zo  dňa  30.  09.  2009    (ďalej  len  „predmet  výpožičky“)  za  podmienok 
určených touto zmluvou. 
 
 



Článok II 
Účel a trvanie výpožičky 

 
1. Predmet  výpožičky  požičiavateľ  umožní  vypožičiavateľovi  užívať  každý  pondelok  vždy  v 

čase od 15,00h do 17,00 počnúc od 01. 09. 2017 na dobu neurčitú  s výnimkou  letných 
prázdnin  (teda nie  v  čase od  01.  07. do  31.  08.  kalendárneho  roka). Vypožičiavateľ  na 
výzvu  požičiavateľa  bezodkladne  písomne  potvrdí  požičiavateľovi  prijatie  predmetu 
výpožičky, pričom ak tak vypožičiavateľ neurobí do troch dní od vyzvania, má sa za to, že 
predmet výpožičky prijal, ak sa nepreukáže inak. 
 

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  vypožičiavateľ  je  dočasne  oprávnený  a zároveň  povinný  
predmet  výpožičky nekomerčne  využívať  časť nebytových priestorov na  činnosť  členov 
občianskeho združenia Pôvabnica Turca (paličkovanie), pričom  je povinný vrátiť predmet 
výpožičky hneď ako ho nepotrebuje, najneskôr v pondelok príslušného týždňa do 17,00 h . 
 

3. Požičiavateľ  je  povinný  bezodkladne  prijať  predmet  výpožičky  hneď  ako  vypožičiavateľ 
prejaví vôľu predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi. Požičiavateľ na výzvu vypožičiavateľa 
bezodkladne  písomne  potvrdí  vypožičiavateľovi  vrátenie  predmetu  výpožičky,  pričom  ak 
tak požičiavateľ neurobí do troch dní od vyzvania, má sa za to, že vypožičiavateľ predmet 
výpožičky vrátil, ak sa nepreukáže opak. 

 
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie v stave 

spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie. 
 

2. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky 
a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky. 
 

3. Vypožičiavateľ  je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl.  II ods. 2 
tejto  zmluvy,  pričom  je  povinný  užívať  predmet  výpožičky  tak,  aby  nedošlo  k  jeho 
poškodeniu alebo  zničeniu. Vypožičiavateľ  zodpovedá požičiavateľovi  za  škodu  spôsobenú 
porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety. 
 



4. Vypožičiavateľ  sa  zaväzuje  jedenkrát  ročne  uhradiť  požičiavateľovi  poplatky  spojené 
s užívaním časti nebytových priestorov v sume 12,‐ €/kalendárny mesiac, teda ročne 120,‐ 
€  (t.  j.  slovom  Jedenstodvadsať  eur).  V tom  je  zahrnutý  poplatok  za  spotrebovanú 
elektrickú energiu vo výške 0,24 €/mesiac; za teplo 1,04 €/mesiac, 0,10 €/mesiac za vodné 
a stočné, vývoz komunálneho odpadu 4,00 €/mesiac, odvody do fondu údržby a opráv  6,62 
€/mesiac. 
 

5. Vypožičiavateľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  oznámiť  požičiavateľovi  potrebu  iných 
než drobných opráv predmetu výpožičky, ktoré má požičiavateľ urobiť, a umožniť vykonanie 
týchto opráv a  iných nevyhnutných opráv,  inak  vypožičiavateľ  zodpovedá  za  škodu,  ktorá 
nesplnením  tejto  povinnosti  vznikla.  Trvanie  výpožičky  sa  predlžuje  o čas  potrebný  na 
vykonanie opráv na predmete  výpožičky, počas  ktorého  vypožičiavateľ nemohol predmet 
výpožičky užívať dohodnutým spôsobom. 
 

6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám. 
 

 
7. Vypožičiavateľ  berie  na  vedomie,  že  požičiavateľ  nezodpovedá  za  vady  na  predmete 

výpožičky. Ak  však požičiavateľ  výslovne ubezpečil  vypožičiavateľa,  že predmet pôžičky  je 
bez vád a uvedené vyhlásenie  sa ukáže ako nepravdivé, požičiavateľ  zodpovedá za  škodu, 
ktorá  v dôsledku  vád  vznikla.  Požičiavateľ  nezodpovedá  za  škodu  podľa  tohto  odseku 
v prípade,  ak  preukáže,  že  o existencii  vád  nevedel  a s prihliadnutím  na  svoje  osobné 
pomery ani vedieť nemohol. 
 

8. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom ho prijal s prihliadnutím 
na bežné opotrebovanie predmetu výpožičky. 
 

9. Ak vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky riadne a včas, dostáva sa do omeškania. 
 

 

Článok IV 
Skončenie výpožičky 

 
1. Táto  zmluva  zaniká  uplynutím  doby  výpožičky,  resp.  splnením  účelu  výpožičky,  ak  táto 

skutočnosť nastane skôr. 
  
2. Túto zmluvu možno skončiť dohodou zmluvných strán. 

 



3. Požičiavateľ  je  oprávnený  odstúpiť  od  tejto  zmluvy  v prípade,  ak  vypožičiavateľ  neužíva 
predmet  výpožičky  riadne  alebo  ho  užíva  v  rozpore  s  touto  zmluvou,  resp.  s účelom, 
ktorému predmet výpožičky slúži. 
 

4. Vypožičiavateľ  je  povinný  po  skončení  výpožičky  bezodkladne  požičiavateľovi  vrátiť 
predmet výpožičky. Ustanovenie čl. II ods. 3 tejto zmluvy sa pri vrátení predmetu výpožičky 
použije primerane. 
 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné  strany  si  zmluvu  pred  jej  podpisom  prečítali,  je  pre  nich  určitá  a zrozumiteľná 
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 

2. Zmluva  sa  vyhotovuje  v 2  rovnopisoch,  pričom  obe  zmluvné  strany  obdržia  po  jednom 
rovnopise. 
 

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 
 

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú  príslušnými ustanoveniami o zmluve 
o  výpožičke  upravenými  v  Občianskom  zákonníku  ako  aj  inými  dotknutými  všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 
 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi. 
 

 
V Martine dňa 1. júla 2017 

                         Požičiavateľ:         

                                          

....................................................... 
Ing. Marián Tkáč, PhD. 

predseda Matice slovenskej 

                     Vypožičiavateľ: 

 

.......................................................... 
Ľubica Janeková 

predsedníčka OZ Pôvabnica Turca 




