
 

Zmluva o výpožičke č. 1/2020 
 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 Požičiavateľ:  Centrum tradičnej kultúry v Myjave  

 zastúpený Mgr. Vierou Feriancovou, riaditeľkou  

o sídlom so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava 

IČO: 34056335 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000510547 

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0051 0547 

 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

a  

 

Vypožičiavateľ: Katarína Pagáčová 

 

 

 

 

 (ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy bezplatne vypožičiava vypožičiavateľovi 

za podmienok uvedených v tejto zmluve: 

a. Krajčírska panna – detská  2 ks 

b. hlava textilná   1 ks 

c. šaty detské fialové  1 ks 

d. zástera detská čierna  1 ks 

e. rukávce detské s čipkou  1 ks 

f. šatka (vzor šípová ruža)  1 ks 

 

Článok 2 

Účel a doba výpožičky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ bezplatne vypožičia vypožičiavateľovi 

predmet výpožičky výlučne na účel denný tanečný kurz „Zatancuj si“ konaného 

v dňoch 6. 7. – 10. 7. 2020. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na 

dobu určitú, a to od 8. 7. 2020 do 10. 7. 2020.  

 

 

 



Článok 3 

Ostatné dojednania 

 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný užívať predmet výpožičky v súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, je povinný 

zabezpečiť ochranu predmetu výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu, 

alebo k zničeniu predmetu výpožičky a nie je oprávnený ho dať do užívanie tretej 

osobe. Vypožičiavateľ prípade straty, poškodenia alebo zničenia zabezpečí: 

a. u krajčírskych panien finančnú náhradu (á 44 €), 

b. u odevných súčastí adekvátnu náhradu.   

2. Vypožičiavateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetov z čl. 1. 

3. . Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, 

v akom ho prevzal.  

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom, ktoré nie sú upravené v 

tejto zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

súlade s Občianskym zákonníkom.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jednu dostane vypožičiavateľ a     

jednu požičiavateľ. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej 

obsahu porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných 

podmienok, a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Súčasťou zmluvy je protokol o vrátení. 

 

V Myjave, dňa 08. 07. 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Viera Feriancová, riaditeľka CTK 

Požičiavateľ 

Katarína Pagáčová 

Vypožičiavateľ 

 

 

Príloha č. 1 – Protokol o vrátení 

Týmto potvrdzujeme vrátenie zapožičaných predmetov uvedených v Zmluve o výpožičke č. 

1/2020 v čl. 1. 

 

V Myjave, dňa 

 

 

 

 

Mgr. Viera Feriancová, riaditeľka CTK 

Požičiavateľ 

Katarína Pagáčová 

Vypožičiavateľ 

 


