
Zmluva o výpožičke 

 (§ 13 ods. 8  a nasl. Zák.č. 278/1993 Z.z., v platnom znení,  § 659 a nasl. OZ) 

 

Požičiavateľ:  Fakultná nemocnica Nitra 
                        so sídlom: Nitra, Špitálska 6 

                          zastúpený: MUDr. Kamilom Kolejákom, PhD., riaditeľom 

    IČO: l7336OO7 
                           IČ DPH: SK2021205197 

a 

Vypožičiavateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 
                            so sídlom: 949 63 Nitra, Štefánikova ul. 58 

    zastúpený: MUDr. Katarínou Tinákovou, regionálnym hygienikom  
    IČO: 17336031 

                              IČ DPH: - 

uzavretá za nasledovných podmienok: 

 

      I. 

 
Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne požičiava na obdobie 

1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy - Sterilizátor HS 122 A/1, inv .č. 1222, rok výroby 

1991, v nad. hodnote 254,56 €, a to v stave spôsobilom na riadne užívanie, ktorého pravidlá sú 

vypožičiavateľovi známe. 

 

      II. 

 
1. Vypožičiavateľ prevezme veci uvedené v bode I. tejto zmluvy od požičiavateľa na základe 

preberacieho protokolu. Súčasne sa zaväzuje túto vec užívať riadne a v súlade s účelom, ku ktorému 
slúži, a to pre potreby výkonu činnosti vypožičiavateľa. 

2. Zaväzuje sa tiež predmetnú vec chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a vrátiť ju 

požičiavateľovi, po dohodnutú dobu užívania ju neprenechá do užívania inému. 
3. Požičiavateľ týmto dáva súhlas vypožičiavateľovi , že v prípade poruchy je oprávnený si 

dať predmet výpožičky opraviť na vlastné náklady, iné spojené prevádzkové náklady /elekt.energia/ 

uhrádza vypožičiavateľ. 

 

      III. 
 

Pred uplynutím dohodnutej doby vypožičiavateľ vráti požičiavateľovi vec uvedenú v bode I. 

v prípadoch uvedených v zákone (§ 662 ods.2 OZ). 

 

      IV. 
 

1. Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 2. Zmluva môže byť menená na základe písomných dodatkov po obojstrannom súhlase 

zmluvných strán. 
 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, každá zmluvná strana obdrží jeden. 
 

Nitra, dňa 29.03.2011    Nitra, ...7.4.2011......... 

 

.....................................                       ..................................... 
       Požičiavateľ                                  Vypožičiavateľ 


