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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č c
ES KÝ ÚRi

Zmluvné strany: 2 - 1-
SEGAFREDOZANETII SR, spol. s r. o.,
sídlo: Trnavská 50, 821 02 Bratislava
IČO: 34 151 273, IČ DPH: SK2020195705
zastúpená konateľom spoločnosti Milanom Gumulákom

Podace c 0111ý
y/lis

v ďalšom texte zmluvy len požičiavateľ
a
Obchodné meno: .
Sídlo: .
IČO: ~P...1 1~J:.,. IČ DPH: ~G.J.,6.8..~ .
zastúpený: .

rlM!,sm BYTČA
Namestie SR č. 1
01438 BYTČA

v ďalšom texte zmluvy len vypožičiavateľ

nižšie uvedeného dňa mesiaca a roka uzatvárajú podľa ust. § 659 Občianskeho
zákonníka v spojení s § 1 a 2 obchodného zákonníka

ZMLUVU O VÝPOŽIČKE

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je právnickou osobou založenou podľa slovenského
práva, že je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava. Oddiel:
Sro, Vložka číslo:35820jB, žeje oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a podpísať ju.

2. Požičiavateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy, ktorý je
presne opísaný v článku 2 tejto zmluvy, že je oprávnený svojim vlastníctvom
disponovať a vypožičať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že je právnickou osobou založenou podľa slovenského
práva, že je zapísaný vobchodnom registri Okresného súdu ,
Oddiel: , Vložka číslo: , že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť
a podpísať ju.

II. alternatíva:

4. Vypožičiavateľprehlasuje, že podniká na základe živnostenského listu,
vydaného Obvodným úradom , že je zapísaný
v živnostenskom registri pod číslom , a že je oprávnený
túto zmluvu uzatvoriť a podpísať ju.

1



-c-

Čl. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vypožičanie strojného zariadenia na spracovanie
a prípravu kávy a iných produktov výhradne dodávaných spoločnosťou
SEGAFREDO ZANETTI.

2. Predmet zmluvy pozostáva:

2.1. ::~~:r~i~i;:·.·".~.~~~~·.·.·.·.·.·.·.·.·..~~qo.1.b.~~~tľ(~$ľi.~~.~.
cena b~z D~~ ·······:···················")"tJ"ťi 60 ·lJ·í· EUR
Inventarne číslo jlCj: .

2.2. Celková cena investície činí: 1 295,- EUR bez DPH

3. Požičiavateľ sa touto zmluvou vypožičiavateľovi zaväzuje bezodplatne požičať
predmet zmluvy, ktorý je presne opísaný v ods. 2 tohto článku za účelom
kvalitného spracovania a prípravy kávy a ďalších produktov výhradne
SEGAFREDO ZANETTI.

4. Miestom plnenia predmetu zmluvy je prevádzkareň vypožičiavateľa, ktorá má
názov
miesto podnikania _
kontakt: _

5. Požičiavateľ zabezpečí inštaláciu dodaného predmetu zmluvy a zaškolenie
personálu na obsluhu zariadenia.

Čl. 3
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorej lehota začína plynúť dňom
podpísania tejto zmluvy.

2. Medziúčastníkmi zmluvy je dohodnuté, že táto zmluva môže byť ukončená
jednostrannou písomnou výpoveďou výlučne zo strany požičiavateľa, a to
z dôvodu porušenia povinností vypožičiavateľom, ktoré sú presne vymedzené
v článku 5 ods. 1 tejto zmluvy.

3. Medziúčastníkmi tejto zmluvy je dohodnuté, že ak vypožičiavateľ vráti
predmet zmluvy, z dôvodu iného ako organizačného - prechod ku konkurencii
- ide o hrubé porušenie tejto zmluvy zo strany vypožičiavateľa a zaväzuje sa
zaplatiť požičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,96 EUR.

4. Vypožičiavateľmôže odstúpiť od zmluvy výlučne písomnou formou a to
z organizačných dôvodov, alebo z dôvodu porušenia zmluvy zo strany
požičiavateľa. V ostatných prípadoch platí článok 3 ods. 3.
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Čl. 4
Povinnosti požičiavate1'a

l. Povinnosti požičiavateľa:

4.1 Odovzdať predmet zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie.

4.2 Zaučiť a oboznámiť vypožičiavateľa s obsluhou predmetu zmluvy.

4.3 Dodávať vypožičiavateľovi produkty značky SEGAFREDO ZANETTI
v dohodnutom množstve v kompletnom sortimente.

Čl. 5
Povinnosti vypožičiavate1'a

l. Vypožičiavateľje povinný:

5.1. Používať predmet zmluvy výhradne pre vlastnú potrebu a v prevádzkarni
do ktorej bol nainštalovaný.

5.2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa, vypožičiavateľ
nesmie:

a. dať predmet zmluvy do podnájmu alebo umožniť, aby predmet zmluvy
užívala tretia osoba,

b. svojvoľne manipulovať s predmetom zmluvy,
c. premiestňovať do inej prevádzkarne ako je dohodnuté v tejto zmluve.

5.3. S predmetom zmluvy zaobchádzať
a starostlivosťou riadneho hospodára.

s odbornou starostlivosťou

5.4. Vypožičiavateľ nesmie vykonávať akékoľvek úpravy, či opravy predmetu
zmluvy, tieto môže vykonávať výhradne zamestnanec požičiavateľa alebo jeho
zmluvný servisný partner.

5.5. Užívať predmet zmluvy v súlade s účelom, na ktorý bol vypožičaný a chrániť
ho pred jeho poškodením, zničením alebo stratou.

5.6. Používať propagačné a reklamné prostriedky dohodnuté s požičiavateľom.
jPOS-materiál, šálky a pod. j

2. Nahradiť škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka, ktorá vypožičiavateľovi
vznikla na predmete zmluvy. Tejto zodpovednosti sa môže zbaviť len ak
preukáže, že škode i napriek vynaloženej odbornej starostlivosti nemohol
zabrániť.

2.1. V prípade odcudzenia predmetu zmluvy, je vypožičiavateľ povinný zaplatiť
požičiavateľovi zmluvnú cenu predmetu zmluvy uvedenú v článku 2 ods. 2,
bod 2.3. tejto zmluvy.

2.2 Predmet zmluvy používať výhradne na kávu dodávanú požičiavateľom.
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3. Vypožičiavateľje povinný vrátiť predmet zmluvy nasledujúci deň po
uplynutí dohodnutej doby, na ktorú bol predmet zmluvy vypožičaný.

4. Vypožičiavateľje povinný predmet zmluvy vrátiť v stave, ktorý zodpovedá
jeho bežnému opotrebovaniu.

5. Zmluvné strany porušenie svojich povinnosti považujú za podstatné
porušenie tejto zmluvy.

Čl. 6
Osobitné dojednanie

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti tejto zmluvy a vo svojej
prevádzkarni uvedenej v článku 2 ods. 4 tejto zmluvy bude:

6.1. nakupovať, spracovávať a pripravovať kávu na zapožičanom predmete
zmluvy výhradne od požičiavateľa, a to v sortimente SEGAFREDO
Zanetti v celkovom množstve "12 kg káry/rok

6.2. FJriem€rne mesačne sa zaväzHje odobtať 6 kg kávy, alebo nakúpi iný
druh tovaru od požičiavateľa v celkovej hodnote, ktorá zodpovedá
dohodnutému odberu množstva kávy. Pokiaľ vypožičiavateľ nie je
schopný odobrať stanovené množstvo kávy, bude mu technológia
následne odobraná.

2. Za kávu dodanú podľa dodacích listov vystavených požičiavateľom Je
vypožičiavateľ povinný zaplatiť cenu stanovenú v aktuálnom platnom cenníku
požičiavateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Požičiavateľje oprávnený aktualizovať cenník jedenkrát ročne, pričom je povinný
aktualizovaný cenník kávy zaslať vypožičiavateľovi. Aktualizovaný cenník
nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia vypožičiavateľovi.

4. Vypožičiavateľsa zaväzuje zaplatiť za dodané množstvo kávy v hotovosti alebo
v lehote splatnosti 7 dní, ktorá je uvedená na vystavenom daňovom doklade
jfaktúrej.

5. Daňový doklad vystavený vypožičiavateľom musí obsahovať všetky podstatné
náležitosti stanovené zákonom o účtovníctve.
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Čl. 7
Záverečné ustanovenia

l. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov.

2. Táto zmluva môže byť menená len na základe písomných dodatkov, podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží
zmluvu v jednom vyhotovení.

4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnuté, že všetky veci, ktoré pri plnení tejto
zmluvy vznikli alebo vzniknú majú dôverný charakter a strany sa zaväzujú
zachovávať o nich mlčanlivosť.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej
vôle, myslenej určite a vážne, nie v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, že
zmluvu pred jej podpísaním si prečítali, jej obsahu zhodne porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

:JYT~~ _ lZ. 1 (l.
V dna: .

r

SR pv . r.

Požičiavateľ;, .-, "


