
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení ( ďalej
len „ zmluva“ ) m edzi:

Zmluvné strany :

Požičiavate!’:
Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
Ič0:00305081
štatutárny zástupca : Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta 
(ďalej len „požičiavateľ“)

a

Vypožičiavateľ:
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
Sídlo: Agátová ulica č. 16, 900 31 Stupava 
IČO : 00058823
Štatutárny zástupca : Martina Mitická, riaditeľka 
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

(ďalej spolu požičiavateľ a vypožičiavateľ len „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet a účel zmluvy

1. Vypožičiavateľ je príspevkovou organizáciou požičiavateľa - Mesta Stupava,
zriadenou za účelom zabezpečenia a rozvoja kultúrnych a spoločenských potrieb, tradícii 
a aktivít mesta Stupava a jeho obyvateľov, ako aj viacerých činností, medzi ktoré patrí okrem 
iného aj organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí celomestského významu, 
organizovanie podujatia spoločenskej zábavy, organizovanie výstavy amatérskych 
a profesionálnych výtvarníkov, organizovanie vzdelávacích podujatí, organizovanie 
a podieľanie sa na organizácií podujatí regionálneho a nadregionálneho charakteru.

2. Požičiavateľ je vlastníkom fotografií mesta Stupava a okolia (ďalej len „fotografie“),
ktoré mu boli odovzdané autorom : TITA s.r.o., Vetemicova 29, IČO: 35 778 229.

3. Vypožičiavateľ má záujem v rámci svojej činnosti zabezpečovať propagáciu Mesta
Stupava prostredníctvom predmetov s vyhotovením fotografií.

4. Vypožičiavateľ má súhlas autora na vyhotovenie rozmnoženín fotografií a na verejné
rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti na území Slovenskej 
republiky.

5. Požičiavateľ touto zmluvou vypožičiava bezodplatne vypožičiavateľovi fotografie 
a ich rozmnoženiny (ďalej len „predmet výpožičky“) do užívania, ktorý bude vypožičiavateľ 
využívať na propagáciu mesta Stupava v rámci svojej činnosti, na ktorú bol vypožičiavateľ 
zriadený.



6. Hodnota predmetu výpožičky je  vo výške ceny, za ktorú nadobudol predmet
výpožičky požičiavateľ, t.j. 950,- Eur.

7. Požičiavateľ odovzdá predmet výpožičky vypožičiavateľovi v mieste sídla
požičiavateľa

Článok III. 
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) na základe písomnej požiadavky požičiavateľa bez udania dôvodu, pričom 
vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť okamžite po doručení 
požiadavky druhej zmluvnej strane,
c) písomným odstúpením od tejto zmluvy zo strany požičiavateľa v prípade, ak 
vypožičiavateľ neužíva predmet výpožičky riadne alebo ak ho užíva v rozpore 
s účelom podľa bodu 2. článku I. zmluvy,
d) zničením predmetu výpožičky.

3. Písomná požiadavka alebo písomné odstúpenie zo strany požičiavateľa sú účinné voči 
vypožičiavateľovi okamihom jeho doručenia vypožičiavateľovi.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie
za účelom podľa tejto zmluvy.

2. Vypožičiavateľ je povinný :

a) užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve 
dohodnutý,

b) chrániť predmet výpožičky pred poškodením, zničením, odcudzením,
c) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia predmetu výpožičky oznámiť 

predmetné bezodkladne požičiavateľovi,
d) užívať predmet výpožičky v súlade s platnými právnymi predpismi SR o ochrane 

autorských práv.

3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky na užívanie žiadnym
tretím osobám.

4. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že požičiavateľ poskytne predmet výpožičky na
užívanie vypožičiavateľovi za podmienky, že predmet výpožičky môže požičiavateľ 
tiež využívať.



Článok V. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky 
informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné 
informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť 
dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa 
doručením v zmysle tejto zmluvy rozumie doručenie písomnosti na adresu sídla 
adresáta (prijímajúcej zmluvnej strany), uvedenú v tejto zmluve alebo na inú adresu, 
ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane 
(odosielajúcej), doporučene do vlastných rúk poštou alebo osobne. Za deň doručenia 
sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom písomnosti, odmietne 
prevziať doručovanú písomnosť, alebo v ktorý máme uplynie odberná lehota pre 
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý 
je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane vyznačená poznámka „adresát 
neprevzal v odbernej lehote“ alebo iná poznámka podobného významu.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami, podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.

5. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy alebo jeho časť, stalo 
neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy alebo zvyšných častí dotknutého neplatného ustanovenia.

6. Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Na vzťahy osobitne neupravené touto 
zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných 
právnych predpisov. V prípade súdneho sporu sa zmluvné strany dohodli, že je daná 
právomoc slovenského súdu.

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, na 
znak čoho ju  vlastnoručne podpisujú.

V Stupave, dňa 02.05.2016 

Za požičiavateľa

Mesto Stupava 
Ing., Mgr. art. F 
primátor mesta

V Stupave, dňa 02.05.2016 

Za vypožičiavateľa
Mestské kultúrne a informačné centrum

Agátová 1 6 .90 0  31 Stupava 
tel./fax: 02/6593 4312  

IČO: 00058823  
DIČ: 2G20Ô5G401 ©

Mestské kultúrne a informačné 
centrum Stupava 
Martina Mitická 
riaditeľka


