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Zmluva o výpožičke č. 016/15/04/výpož. 
uzavretá podľa ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva") 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

I. Požičiavateľ: 

Meno a priezvisko: Ing. arch. Peter Sedala 
Trvalý pobyt: 
Dátum narodenia: 

II. Vypožičiavateľ: 

Názov: MESTO SENEC 
Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
zastúpený: Ing. Karolom K v á 1 o m, primátorom mesta 

C1.1 
Predmet výpožičky 

1. Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezodplatne vypožičiava vypožičiavateľovi 
obraz - olej na plátne, výmera 170x100 cm, názov: Senec v roku 1902 Trh na nám., autor: 
Ing. arch. Peter Sedala, hodnota obrazu v zarámovanom stave: 4.500,- € (ďalej len „predmet 
výpožičky") v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

ČI. 2 

1. Vypožičiavateľ si od požičiavateľa dňom podpisu tejto zmluvy vypožičiava predmet 
výpožičky a zároveň sa zaväzuje riadne a v súlade s účelom, na ktorý slúži predmet výpožičky 
užívať, opatrovať, chrániť pred poškodením, stratou a zničením a po ukončení platnosti tejto 
zmluvy predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi v stave, v akom ho prijal s prihliadnutím na 
obvyklé upotrebenie. 

2. Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu výpožičky. 

ČI. 3 

1 .Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do užívania tretej osobe. 
Porušenie tejto povinnosti zakladá právo požičiavateľa na odstúpenie od zmluvy. 
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C1.4 
Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 1 rok odo dňa podpísania tejto zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

2. Požičiavateľ je oprávnený žiadať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením 
dohodnutej doby v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky riadne, alebo ak 
predmet výpožičky užíva v rozpore s účelom, na ktorý slúži, alebo predmet výpožičky potrebuje 
požičiavateľ pre svoje potreby. 

ČI. 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 
dvoch (2) rovnopisoch. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po jej zverejnení na internetovej stránke požičiavateľa v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, táto 
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

VSenci, dňa 09.04.2015 

podpísané podpísané 


