
ZMLUVA O VÝPOŽICKE VECI 

 

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka  

 

 

Zmluvné strany    

                                             

Požičiavateľ:                       Obec Osrblie, 

                                            zastúpená Petrom Simanom 

                                            starostom obce 

                                            IČO: 00313661 

                                            (ďalej ako „požičiavateľ“) 

 

 

 

Vypožičiavateľ:                  Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 

                                            OZ Čierny Balog 

                                            v zastúpení Ing. Martinom Daxnerom                                                                                        

                                            riaditeľom OZ Č. Balog 

                                            IČO: 36038351 

                                            (ďalej ako „ vypožičiavateľ“)  

 

 

I. 

Predmet a účel zmluvy  

 

Predmetom tejto zmluvy je vypožičanie historického exponátu 

 

ručnej hasičskej striekačky KEIGER z roku 1934  v hodnote 3 320 Eur 

 

Vlastníkom historickej ručnej striekačky Keiger z r. 1934 je Obec Osrblie, ktorá striekačku 

vypožičiava Lesom SR, š. p., OZ Čierny Balog za účelom jej vystavenia ako historického 

exponátu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v obci Čierny Balog bezodplatne na 

dobu určitú od 1.1.2016 do 1.1.2018. 

 

II.  

Podmienky uloženia a prenájmu 

 

1.  Vypožičiavateľ Lesy SR, š. p., OZ Čierny Balog sa zaväzuje historickú ručnú požiarnu 

striekačku udržiavať v dobrom stave, starostlivo chrániť pred vplyvmi počasia, pravidelne 

prevádzať údržbu a náter, zabezpečiť proti odcudzeniu a  to počas celej doby trvania 

výpožičky až do jej odovzdania vlastníkovi po skončení výpožičky. 

2.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že uloženú vec  bez súhlasu požičiavateľa nedá do používania 

tretej osobe. 

3. Vypožičiavateľ vydá vypožičanú vec požičiavateľovi  po skončení dojednanej doby 

výpožičky bez akéhokoľvek poškodenia. 

4. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho 

zavinením alebo zavinením tretích osôb. V prípade že na vypožičanej veci vznikne škoda,   

alebo dôjde k jej odcudzeniu, vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť vlastníkovi škodu v plnom 

rozsahu. 



5.  V prípade záujmu vypožičiavateľa o predĺženie doby výpožičky bude zmluva predĺžená  

dodatkom k zmluve. 

6.  Od zmluvy môže požičiavateľ odstúpiť ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil 

zmluvu. 

 

 

III.  

                                                          Ostatné ustanovenia 

 

1.  Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy budú zmluvnými stranami vyhotovené písomne  

a budú tvoriť jej dodatky. 

2.  Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá strana dostane po 2 rovnopisy. 

 

 

 

V Osrblí 02.01.2016                                                                    V Čiernom Balogu 02.01.2016 

 

 

Za požičiavateľa :                                                                        Za vypožičiavateľa: 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                                ____________________ 

    Bc. Peter Siman                                                                         Ing. Martin Daxner 

starosta obce Osrblie                                                                     riaditeľ š.p. Lesy SR 

                                                                                                         OZ Čierny Balog 


