
Zmluva o výpožičke 
uzavretá podľa § 659 a násl. ustanovení zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

jeho zmien a doplnkov 

l.Zmluvné strany 

1.1 Požičiavateľ : Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 
v zastúpení Mgr. Monika Pavelčíková, riaditeľka, 
064 01 Stará Ľubovňa 
IČO: 37781235 

1.2 Vypožičiavate!': Podtatranské múzeum, Vajanského 72/4, 
v zastúpení PhDr. Bc. Magdaléna Beltessová, riaditeľka, 
058 01 Poprad 
IČO: 37781171 

Uzatvárajú slobodne a vážne, bez právneho alebo skutkového omylu túto zmluvu 
o výpožičke: 

2. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vypožičanie motorového vozidla značky Opel Vivaro, 
EČ SL-969 AO, za účelom zabezpečenia prevozu zbierok na trase: Stará Ľubovňa - Banská 
Bystrica a späť v deň 31. 01. 2011. 

3. Vyhlásenia, práva u povinnosti zmluvných strán 

3.1 Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezplatne vypožičiava automobil Opel 
Vivaro, EČ SL 969- AO, v stave spôsobilom na riadne užívanie t. z. na prepravu osôb tak ako 
to vyplýva z technického preukazu predmetného motorového vozidla, a to na účel uvedený 
v bode 2. tejto zmluvy. Stav tachometra ku dňu vypožičania je 113 075 km. 
3.2 Požičiavateľ si vypožičiava predmetné vozidlo na deň 31. 01. 2011. 
3.3 Vypožičiavateľ vyhlasuje, že dňom podpisu zmluvy si vypožičiava motorové vozidlo 
Opel Vivaro, EČ SL- 969 AO na účel a obdobie uvedené v tejto zmluve. 



3.4 Požičiavateľ vyhlasuje, že motorové vozidlo je v dobrom technickom stave, je spôsobilé 
na prevádzku, nie sú na ňom chyby, pre ktoré by vypožičiavateľ nemohol toto vozidlo užívať 
a vozidlo je poistené. 
3.5 Vypožičiavateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s účelom, na ktorý slúži, motorové vozidlo 
užívať, chrániť pred poškodením, stratou, zničením a vrátiť ho požičiavateľovi do 
31.01.2011. 
3.6 Požičiavateľ nieje oprávnený dať predmet výpožičky do užívania inému subjektu. 
3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na pohonné hmoty a kvapaliny, prípadné opravy 
ktoré sú nutné na prevádzku motorového vozidla alebo poškodenie motorového vozidla počas 
doby vypožičania uhradí vypožičiavateľ. 
3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vodičom predmetného motorového vozidla počas doby 
vypožičania bude zamestnanec Ľubovnianskeho múzea - hrad Ing. Štefančík Viliám -
profesionálny vodič. 

4. Záverečné ustanovenie 

4.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
4.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 31. 01. 2011 do 31 .01 .2011. 
4.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch. 

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

V Starej Ľubovni dňa 31. 01. 2011 

požičiavateľ 

tUBOVWANSKE MÚZEUM 
HRAD 

06401 STARÁ tUBOVŇA 

vypožičiavateľ 

PODTATRANSKÉ Mfe 
•Vísjan&̂hQ 

05? 01 ?GP 
ľcl./fax 


