
Zmluva o výpožičke

uzavretá podľa ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Meno a priezvisko: Eduard Kalickv. akademicky maliar
Trvalé bytom: __
Narodený:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR

(ďalej spolu len „Požičiavateľ“)

1.2. Názov: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO: 00 305 081
DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor

(ďalej len „Vypožičiavateľ“) a

(ďalej Požičiavateľ a Vypožičiavateľ spolu aj len „Zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Požičiavateľ je zhotoviteľom a výlučným vlastníkom diel, t.j. obrazov a) Božia Láska, b) Voda a 
príroda, c) Kaštieľ - park (ďalej len „Obrazy“), predmet výpožičky nemá faktické -  technické a 
právne vady, ktoré by obmedzovali Vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, Vypožičiavateľ má 
právo vypožičanú vec užívať bezodplatne.

Článok III.
Predmet Zmluvy

3.1. Požičiavateľ bezodplatne prenecháva Vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na 
riadne užívanie a Vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.

3.2. Predmetom výpožičky sú Obrazy uvedené v článku II., bode 2.1 tejto Zmluvy.
3.3. Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá Vypožičiavateľovi bezodkladne po podpise tejto Zmluvy, 

najneskôr do troch dní.

Článok IV.
Trvanie Zmluvy

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 10.12.2022.
4.2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť do 14 pracovných dní od kedy ho Požičiavateľ 

o to požiada.
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Článok V. 
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha povinnému zverejneniu. Požičiavate? berie 
na vedomie povinnosť Vypožičiavateľa na zverejnenie tejto Zmluvy a svojím podpisom dávajú súhlas 
na jej zverejnenie v plnom rozsahu.

5.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Zmluva sa stáva účinnou dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

5.3. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.
5.4. Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa

vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov. V prípade 
súdneho sporu sa Zmluvné strany dohodli, že je daná právomoc slovenského súdu.

5.5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom jeden (1) jej rovnopis obdrží Požičiavateľ 
a jeden (1) rovnopis obdrží Vypožičiavateľ.

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Zmluvu prečítali a jej 
ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Stupave, dňa 06.03.2019 V Stupave, dňa !' ■ x ' : ^

Požičiavateľ: f  Vypožičiavateľ:

ŕ  S  —

Mesto Stupava
Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor

___  ✓ _
• ............  • » «• ir rm V T T T

Eduard KalickýTak. mal.

2


