
Zmluva o uložení veci 
uzatvorená podľa § 516 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

1. Opatrovateľ: Mesto Senec 
Mierové nám. č. 8 

    903 01 Senec 
V zastúpení:   Ing. Karol Kvál, primátor 
IČO:    00305065 
(ďalej ako „opatrovateľ“) 
 
a 
 
2. Uložiteľ:  MIVASOFT, spol. s r.o. 
    M.R. Štefánika 67/14 
    927 01 Šaľa 
V zastúpení:   Ing. Miroslav Vančo, konateľ 
IČO:    36289906 
(ďalej ako „uložiteľ“) 

 
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o uložení veci: 

 
I. 

Úvodné ustanovenie 
 

Zmluvné strany, obchodná spoločnosť MIVASOFT, spol. s r.o., ako predávajúci a Mesto 
Senec, ako kupujúci medzi sebou dňa 11.11.2015 uzatvorili prostredníctvom Elektronického 
kontraktačného systému kúpne zmluvy č. Z201533883_Z a č. Z201533817_Z, predmetom 
ktorých bol nábytok pre MŠ v Senci. Na základe uvedených kúpnych zmlúv opatrovateľ ako 
dodávateľ dodal uložiteľovi ako objednávateľovi nábytok pre MŠ v Senci tak, ako je uvedené 
v kúpnych zmluvách (ďalej len „Nábytok“). 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je bezplatné opatrovanie Nábytku vyrobeného opatrovateľom pre 
MŠ v Senci uvedeného v prílohe k tejto zmluve v priestoroch opatrovateľa. 

 
III. 

Práva a povinnosti opatrovateľa 
 

1. Opatrovateľ sa zaväzuje, že bude pre uložiteľa bezplatne opatrovať predmet zmluvy 
vymedzený v čl. II tejto zmluvy, ktorý má opatrovateľ v držbe z titulu kúpnych zmlúv 
špecifikovaných v čl. I tejto zmluvy. 

2. Opatrovateľ sa zaväzuje predmet zmluvy opatrovať v mieste svojho sídla do 
20.2.2016. 

3. Opatrovateľ je povinný predmet zmluvy starostlivo opatrovať a dbať s prihliadnutím na 
jeho povahu a svoje možnosti, aby na predmete zmluvy nevznikla škoda. Opatrovateľ 
je predovšetkým povinný opatrovať predmet zmluvy zabalený v označených obaloch 
a v uzavretých priestoroch, ktoré sú dostatočne zabezpečené proti vlhkosti.  

4. Opatrovateľ zodpovedá za škodu na uloženom predmete zmluvy v celom rozsahu do 
doby jeho odovzdania uložiteľovi. 

5. Opatrovateľ nie je oprávnený zveriť opatrovanie predmetu zmluvy tretej osobe, takisto 
nesmie predmet zmluvy užívať, ako ani umožniť jeho užívanie tretej osobe. 



5. Opatrovateľ  je povinný vyžiadať si v prípade mimoriadnych nákladov, spojených 
s uložením vecí a nepredvídateľných v čase uzatvárania tejto zmluvy, od uložiteľa 
súhlas ešte pred ich vynaložením. 

6. Opatrovateľ je povinný oznámiť uložiteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mali podstatný 
vplyv na uloženie vecí. 

6. Ak by opatrovanie predmetu zmluvy spôsobovalo opatrovateľovi neprimerané 
ťažkosti, ktoré boli v čase uzavretia zmluvy nepredvídateľné, je oprávnený žiadať 
uložiteľa, aby si prevzal predmet zmluvy aj pred uplynutím doby podľa bodu 2 tohto 
článku zmluvy. Ak uložiteľ vec neprevezme bez zbytočného odkladu, je opatrovateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
IV. 

Práva a povinnosti uložiteľa 
 

Uložiteľ je povinný predmet zmluvy po vypršaní doby v zmysle čl. III bodu 2 tejto zmluvy 
prevziať, ak sa zmluvné stany nedohodnú inak. 
 

V. 
Vydanie veci 

 
1. Opatrovateľ sa zaväzuje predmet zmluvy doručiť uložiteľovi v termíne a na miesto 

odsúhlasené zmluvnými stranami. 
2. Opatrovateľ je povinný vydať predmet zmluvy pred uplynutím doby dohodnutej v čl. III 

bod 2 tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to uložiteľ požiadal. 
3. Ak uložiteľ neprevezme vec včas, môže mu na to opatrovateľ určiť dodatočnú lehotu, 

najmenej však desať dní. 
4. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy musí byť odsúhlasený zmluvnými 

stranami. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 
3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení 

obdrží každá zmluvná strana. 
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bez výhrad s ním súhlasia, 

na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
5.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 
 
V Senci dňa  
 

„podpísané“ 
MIVASOFT, spol. s r.o. 

Ing. Miroslav Vančo – konateľ 
opatrovateľ 

„podpísané“ 
Mesto Senec 

Ing. Karol Kvál - primátor 
uložiteľ 

 


