
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi:

Požičiavate!’:
Zastúpený:

Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár 
Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta 
IČO: 00316342

a

Vypožičiavate!’: Marian Korimčák
Dátum narodenia:           
Bydlisko: 9. mája 773/63, 987 01 Poltár

L
PREDMET ZMLUVY

Požičiavate!’je vlastníkom výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a softvéru:

1 ks Notebook HP Laptop 17-byl000nc
Inventárne číslo: 18/2019
Sériové číslo: 5CG9022CWQ 

príslušenstvo notebooku: 
- napájači adaptér a prívodný kábel, taška „HP 17,3 Value Topload“ 

nainštalovaný softvér:
- operačný systém Windows 10, MS OPFICE 2016 Home & Business SK

II.
ÚČEL ZMLUVY

Účel výpožičky je zefektívnenie a napomáhanie výkonu funkcie vypožičiavateľa ako poslanca 
Mestského zastupiteľstva mesta Poltár. Vypožičiavateľ je oprávnený predmet zmluvy 
neobmedzene užívať pri plnení poslaneckej funkcie ako i v priamej súvislosti s ňou na výkon 
samosprávy mesta.



III.
PRÁ V A A POVINNOSTI VYPOŽIČIA VA TEĽA

1. Požičiavate!’ prehlasuje, že predmet zmluvy je spôsobilý na riadne užívanie a že nie sú mu 
známe žiadne skryté chyby, ktoré by mohli brániť jeho riadnemu užívaniu. Vypožičiavate!' 
prehlasuje, že technický stav predmetu zmluvy je mu známy a že v tomto stave ho preberá do 
užívania.

2. Vypožičiavate!’ zodpovedá za:

a) preštudovanie a dodržiavanie pokynov Užívateľského manuálu notebooku
b) ochranu notebooku a príslušenstva pred poškodením a krádežou
c) legálnosť softvéru, ktorý sa na notebooku nadchádza okrem vyššie uvedeného softvéru
d) ochrana údajov, ktoré sa na notebooku nachádzajú a súvisia s činnosťou 

vypožičiavateľa ako poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Poltár
e) archiváciu vlastných dát uložených na notebooku
f) to, že všetky opravy predmetu výpožičky budú riešené výhradne prostredníctvom 

mestského úradu
g) inštalácia Software do notebooku bude prevádzaná výhradne prostredníctvom 

mestského úradu
h) to. že pevný disk notebooku nebude formátovaný a nebude menené jeho rozdelenie na 

partície nástrojmi na správu diskových oddielov, čo by malo za následok znefunkčnenie 
systému na automatickú obnovu

3. Vypožičiavate!’ je povinný na výzvu požičiavateľa predložiť predmet zmluvy za účelom 
prípadných technických zásahov a najmä pre potreby inventarizácie majetku požičiavateľa a to 
v lehotách ním určených.

4. Vypožičiavate!' nie je oprávnený predmet zmluvy vypožičať alebo prenechať do dočasného 
užívania tretím osobám.

5. Vypožičiavate!’ zodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté neodborným užívaním alebo 
neodborným zásahom do jeho systému a je povinný túto škodu v zmysle § 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v plnej miere nahradiť.

6. Ak vypožičiavate!’ na výzvu požičiavateľa najmä:
a) z dôvodu ukončenia platnosti tejto zmluvy
b) v prípade zavineného znehodnotenia alebo straty notebooku

ani v náhradnej lehote ním určenej bez náležitého dôvodu nepredloží notebook je povinný 
nahradiť požičiavateľovi z titulu vzniku škody sumu 875,41 eur zníženú za každý celý rok 
používania o 150,00 eur počnúc dátumom výpožičky.

IV.



PRÁ VA A PO VINNOSTI POZÍCIA VA TEĽA

1. Požičiavate!’ zodpovedá za:

a) riadne odovzdanie predmetu zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie
b) vykonávanie údržby a opráv predmetu zmluvy
c) aktualizáciu nainštalovaného operačného systému na notebooku
d) aktualizácia antivírusového softwaru
e) zaškolenie vypožičiavateľa vo vzťahu k užívaniu predmetu zmluvy

2. Údržbu a opravy predmetu zmluvy zabezpečí požičiavate!' na požiadanie počas pracovnej 
doby mestského úradu - tel. č. : 047/4308435. V prípade reinštalácie operačného systému 
požičiavate!" zabezpečí inštaláciu notebooku do stavu pred odovzdaním vypožičiavateľom. 
Požičiavate!’ urobí všetky kroky k záchrane údajov, ak o to požiada vypožičiavate!" a ak to bude 
možné.

3. Požičiavate!" nezodpovedá za archiváciu údajov vypožičiavateľa.

V.
DOBA TRVANIA ZMUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnosť nadobúda dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami a končí sa dňom posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva za 
volebné obdobie 2018 - 2022.

2. Vypožičiavate!’ je povinný predmet zmluvy vrátiť požičiavateľovi v stave spôsobilom na 
riadne užívanie s prihliadnutím na možnú mieru obvyklého opotrebenia.

VI.
ZÁNIK ZMUVY

1. Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím doby
b) vzdaním sa funkcie poslanca
c) odvolaním z funkcie poslanca
d) smrťou poslanca
e) odstúpením od zmluvy

2. Požičiavate!’ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť v zmysle § 48 Obč. zák., ak 
vypožičiavate!’ užíva predmet zmluvy v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, predchádzajúce 
ustanovenia o rozsahu škody a povinnosti jej úhrady tu platia obdobne.



VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, 1 rovnopis pre požičiavateľa al 
rovnopis pre vypožičiavateľa. Akékoľvek jej zmeny alebo doplnky sú platné iba vtedy, ak boli 
vyhotovené písomne ako jej číslované dodatky a boli podpísané oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, neobmedzenú 
zmluvnú vôľu, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je „Protokol o prevzatí“ predmetu zmluvy.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu platnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, 
že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

V Pohári dňa 05.11.2021

Požičiavate!’:

Mgr. Martina Brisudová 
/ Primátorka

V Pohári dňa

Vypožičiavate!

Marian Korimčák
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