
Zmluva o výpožičke 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Požičiavateľ: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom           

v zastúpení:  Mgr. Tomáš Dobrovodský 
so sídlom:  Dukelských hrdinov 21 

965 01  Žiar nad Hronom 
IČO:   35987405 
DIČ:   2021432787 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK7281800000007000395665 
zapísaný:  Zriaďovacia listina BBSK č. 2002/000990 zo dňa 01.04.2002 

v znení neskorších dodatkov 

 
 
2. Vypožičiavateľ:    Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 

v zastúpení:  RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ 
so sídlom:  Mierová 4 

066 01  Humenné 
IČO:   37781421 
DIČ:   2021446867 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK6381800000007000512518 
 
 
 

 

II. 
1. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne 

užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.   
2. Predmetom výpožičky je:  
 

p. 
č. 

inv. číslo názov majetku obstarávacia cena výrobné číslo 
Poznámka 

1. HMH 5-403-45/5 Prídavný projektor   Príslušenstvo 
Projekčného prístroja 
ZKP 2 P 

2. HMH 5-403-45/4 Prídavný projektor   

3. HMH 5-403-45/8 Prídavný projektor   

 
3. Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá  vypožičiavateľovi  pri  podpísaní tejto zmluvy. 
4. Požičiavateľ prehlasuje, že:   

a/ je výlučným povereným správcom vypožičanej veci, 
b/ predmet výpožičky nemá faktické – technické a právne nedostatky, ktoré by obmedzovali 

vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, 
c/ vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne. 

5. Vypožičiavateľ prehlasuje že: 
a/ bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý alebo 
ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením,  
b/ vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na užívanie tretej osobe, 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 22. 06. 2021. 
7. Vypožičiavateľ je v prípade poškodenia povinný uhradiť obstarávaciu cenu v plnej výške. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden 

exemplár. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po 

dni jej zverejnenia v CRZ BBSK. 
 
 
 
 
 
 
 
      v Žiari nad Hronom, dňa 23.6.2020     v Humennom, dňa 23.6.2020 
 

 
 
 
 
 
      Mgr. Tomáš Dobrovodský, v. r.    RNDr. Igor Kudzej, CSc., v. r. 
..............................................................  ..................................................................... 

požičiavateľ      vypožičiavateľ 

 


