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

(ďalej len „Občiansky zákonník“)

Požičiavateľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno): Medical advertisement s.r.o.
Dátum narodenia (IČO): 51316552
Bydlisko (sídlo): Bartókova 4, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Julián Kopas - konateľ

(ďalej len „požičiavateľ“)

Vypožičiavateľ Poliklinika Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
v zastúpení: Ing. Silvia Némethová - riaditeľka
IČO: 17 336 236
DIČ: 2020890432
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

(Požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)

Uzavreli túto zmluvu o výpožičke (ďalej len ako „zmluva“):

Článok I
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy požičiavateľ vypožičiava vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného 
užívania tablet) (ďalej len „predmet výpožičky“) za podmienok ustanovených touto zmluvou.

2. Požičiavateľ vypožičiava vypožičiavateľovi predmet výpožičky na účely jeho používania ako 
virtuálnej čakárne v priestoroch vypožičiavateľa na ulici Líščie údolie č. 57 v Bratislave.

Článok II
Účel a trvanie výpožičky

1. Predmet výpožičky požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy. Odovzdanie 
predmetu výpožičky si zmluvné strany potvrdia v písomnom preberacom protokole. 

2. Vypožičiavateľ je oprávnený a zároveň povinný užívať predmet výpožičky za účelom virtuálnej čakárne 
v priestoroch vypožičiavateľa na ulici Líščie údolie č. 57 v Bratislave alebo Donnerova 1 v Bratislave. 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom doba výpožičky začína plynúť dňom protokolárneho 
odovzdania predmetu výpožičky požičiavateľom vypožičiavateľovi.
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Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmet výpožičky po celú dobu výpožičky na základe tejto zmluvy zostáva vo vlastníctve
požičiavateľa.

2. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie v stave spôsobilom 
na riadne a dohodnuté užívanie.

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude predmet výpožičky užívať riadne a len v súlade s účelom 
dohodnutým v tejto zmluve.

4. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky a o 
osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky, najmä o návode na používanie.

5. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. II ods. 2 tejto 
zmluvy, pričom sa zaväzuje, že bude  predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou alebo 
zničením.  Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety, najviac však do výšky 100,00 EUR.

6. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu akýchkoľvek opráv 
predmetu výpožičky, inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti 
vznikla. 

7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám do nájmu, podnájmu 
alebo výpožičky bez predchádzajúceho súhlasu požičiavateľa.

8. Vypožičiavateľ je povinný pri ukončení výpožičky odovzdať protokolárne požičiavateľovi najneskôr 
v posledný pracovný deň pred dňom ukončenia výpožičky predmet výpožičky v stave, v akom ho 
prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.

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

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalších relevantných 
všeobecno-záväzných právnych predpisov.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Vypožičiavateľovi zaniká právo užívať predmet výpožičky a zároveň mu vznikne povinnosť vrátiť 
vypožičanú vec bez zbytočného odkladu, ak kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy ktorákoľvek zo 
zmluvných strán ukončí zmluvný vzťah doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

3.
4. Túto zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
5. Pri nedodržaní výpovednej doby vzniká Požičiavateľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty 

vypožičiavateľom vo výške 75 EUR.
6. Požičiavateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky 

riadne alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému predmet výpožičky slúži.
V prípade odstúpenia požičiavateľa od tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný predmet výpožičky 
bezodkladne protokolárne odovzdať požičiavateľovi. 
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7. Za doručenú písomnosť sa považuje podľa tejto zmluvy aj písomnosť, ktorá bola zaslaná doporučenou 
poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej na tejto zmluve v záhlaví a to aj keď sa vráti poštou ako 
nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to 3. dňom vrátenia odosielajúcej zmluvnej strane.

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná, vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

9. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
10. Zmluvu je možné platne meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami.

V ......................... dňa .........................

Požičiavateľ:        
                                
         
.......................................................

Vypožičiavateľ:

..........................................................

Vypožičiavateľ svojím podpisom udeľuje súhlas požičiavateľovi na spracovanie (najmä na 
použitie/zverejnenie na webovej stránke www.cakaren.com) osobných údajov v rozsahu titul, meno, 
priezvisko, názov ordinácie, sídlo ordinácie a medicínske zameranie vypožičiavateľa/lekára. Súhlas je 
udelený po dobu platnosti tejto zmluvy.

V ......................... dňa .........................

Požičiavateľ:        
                             
            
.......................................................

Vypožičiavateľ:

..........................................................




