Zmluva o výpožičke
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Žilinský samosprávny kraj
zast. Ing. Erikou Jurinovou - predsedníčkou
Komenského 48, 011 09 Žilina
Poverený zamestnanec ŽSK na odovzdanie predmetu výpožičky: Ing. Jozef Višňovský
zamestnanec odboru organizačného
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
(ďalej ako „požičiavateľ“ alebo „ŽSK“)
a
Ing. Ján Blcháč PhD.
Dátum narodenia:
Bydlisko:
funkcia: poslanec Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej ako „vypožičiavateľ“)
Článok I
Predmet výpožičky
Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi
nasledovnú výpočtovú zostavu:
a)

Notebook - model: Lenovo Yoga 520-14IKB Onyx Black,
procesor: Intel Corei5-8250U,
pamäť: 8GB RAM,
disk: 256 GB SSD,
obrazovka: 14" FHD IPS, integ. grafika,
podsvietená klávesnica,
aktívne pero,

výrobné číslo: SMP1C1Z7S, inventárne číslo: 971/12-17/1077 s nainštalovaným
softvérom: Microsoft Windows 10 Home SK + Microsoft Office 2016 SK
b)

príslušenstvo: Taška HP 14 Signature II SlimTopload, myš Logitech Wireless M185 nano.
(ďalej spolu len ako „predmet výpožičky“).

Článok II
Doba a účel výpožičky
1. Predmet výpožičky bude odovzdaný vypožičiavateľovi na dočasné bezplatné užívanie.
O odovzdaní a prevzatí bude spísaný preberací protokol medzi povereným zamestnancom ŽSK na
odovzdanie predmetu výpožičky a vypožičiavateľom. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet
výpožičky výlučne na činnosť súvisiacu s výkonom funkcie poslanca Žilinského samosprávneho
kraja (ďalej len „účel výpožičky“).
2. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky na dobu určitú a to do skončenia funkčného
obdobia súčasného Zastupiteľstva ŽSK, ktoré bolo zvolené vo voľbách v r. 2017 t.j. do zloženia
sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, ktoré bude zvolené vo voľbách, ktoré sa podľa
predpokladov budú konať v r. 2022, nie však dlhšie ako do zániku mandátu poslanca podľa ust. §
13 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne
užívanie na dohodnutý účel výpožičky.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať riadne a v súlade s účelom, ktorý je
dohodnutý v tejto zmluve.
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že sa oboznámi s návodom na použitie predmetu výpožičky a
že bude predmet výpožičky užívať v súlade s týmto návodom; v opačnom prípade
vypožičiavateľ zodpovedá za škodu tým spôsobenú požičiavateľovi.
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude predmet výpožičky chrániť pred poškodením, zničením,
stratou, odcudzením alebo iným zneužitím alebo znehodnotením.
5. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od požičiavateľa, ktoré tvoria predmet
výpožičky.
6. V prípade, ak dôjde k odcudzeniu, strate, poškodeniu alebo zničeniu vecí, ktoré tvoria
predmet výpožičky, vypožičiavateľ je o tom povinný bezodkladne informovať
požičiavateľa; v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým spôsobenú vypožičiavateľovi.
7. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia vecí, ktoré tvoria predmet výpožičky,
je
vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi zostatkovú hodnotu predmetu výpožičky; tým nie
je dotknuté právo požičiavateľa na náhradu škody. Zostatkovou hodnotou predmetu výpožičky sa
na účely tejto zmluvy rozumie suma vypočítaná nasledovne: suma 17,94 EUR (ako 1/60 z kúpnej
ceny za predmet výpožičky v sume 1076,40 EUR s DPH) x počet mesiacov (započítava sa aj
každý začatý mesiac) zostávajúcich do skončenia riadneho funkčného obdobia Zastupiteľstva ŽSK
od odcudzenia, straty alebo zničenia vecí, ktoré tvoria predmet výpožičky. Ak výsledkom tohto
výpočtu bude zostatková hodnota v sume nižšej ako 30,00 EUR platí, že zostatková hodnota
predmetu výpožičky je 30,00 EUR.
8. V prípade, ak dôjde k poškodeniu vecí, ktoré tvoria predmet výpožičky, je vypožičiavateľ povinný
nahradiť požičiavateľovi spôsobenú škodu vo výške, ktorú vyčísli požičiavateľ.
9. Vypožičiavateľ nesmie bez písomného súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky prenechať na
užívanie inej osobe.
10. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi aj pred dohodnutou dobou
trvania výpožičky v prípade, ak predmet výpožičky nepotrebuje na dohodnutý účel výpožičky a to
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10-tich pracovných dní.
11. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožní výkon
kontroly užívania a stavu predmetu výpožičky zo strany požičiavateľa.
12. Vypožičiavateľ je povinný požičiavateľa obratom informovať o potrebe opráv alebo údržby
na predmete výpožičky a ich charaktere. V prípade porušenia tejto povinnosti vypožičiavateľ
zodpovedá požičiavateľovi za spôsobenú škodu.
13. Opravu a údržbu predmetu výpožičky je oprávnený vykonávať výlučne požičiavateľ alebo
ním poverené alebo určené osoby. V prípade porušenia tejto povinnosti vypožičiavateľ
zodpovedá požičiavateľovi za spôsobenú škodu. Vypožičiavateľ preto nie je oprávnený dať
predmet výpožičky opraviť alebo upraviť inej osobe ako požičiavateľovi a rovnako nie je
vypožičiavateľ oprávnený vykonávať na predmete výpožičky opravy alebo úpravy sám alebo
prostredníctvom osôb, ktoré vyberie vypožičiavateľ.
14. Za účelom vykonania opravy alebo údržby je vypožičiavateľ povinný odovzdať predmet
výpožičky požičiavateľovi a to na čas potrebný na vykonanie opravy alebo údržby.
15. Vypožičiavateľ je povinný zaplatiť (nahradiť) peňažný nárok požičiavateľa vyplývajúci z tejto
zmluvy (napr. nárok na náhradu škody, nárok na zaplatenie zostatkovej hodnoty predmetu
výpožičky) na základe výzvy požičiavateľa a to v lehote do 10-tich dní odo dňa, kedy bude
vypožičiavateľovi doručená výzva požičiavateľa na úhradu.

Článok IV
Čas trvania zmluvy a osobitné ustanovenia
1. Zmluva o výpožičke zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná
b) vrátením predmetu výpožičky požičiavateľovi pred uplynutím doby, na ktorú bola
dojednaná, ak ho už vypožičiavateľ nepotrebuje na dohodnutý účel výpožičky
c) dohodou zmluvných strán
d) odstúpením od zmluvy zo strany požičiavateľa z dôvodu, že vypožičiavateľ predmet
výpožičky neužíva riadne alebo z dôvodu, že vypožičiavateľ predmet výpožičky užíva
v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve alebo z dôvodu, že vypožičiavateľ poruší alebo
porušuje niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je
účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
e) zánikom mandátu poslanca Žilinského samosprávneho kraja podľa niektorého z dôvodov
v ust. § 13 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
f) z iných zákonných dôvodov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že po zániku zmluvy o výpožičke je vypožičiavateľ povinný vrátiť
predmet výpožičky požičiavateľovi v lehote do 10-tich (slovom: desiatich) pracovných dní od
zániku výpožičky v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že po uplynutí päťročného funkčného obdobia Zastupiteľstva
ŽSK, ktoré bolo zvolené vo voľbách v r. 2017, má vypožičiavateľ právo odkúpiť predmet
výpožičky za kúpnu cenu vo výške 30,00 EUR. Toto právo si vypožičiavateľ uplatní písomne
alebo e-mailom bezprostredne pred uplynutím funkčného obdobia Zastupiteľstva ŽSK, ktoré bolo
zvolené vo voľbách v r. 2017. V prípade, ak vypožičiavateľ využije možnosť odkúpenia
predmetu výpožičky, bude medzi zmluvnými stranami spísaná osobitná kúpna zmluva a to buď
bezprostredne pred skončením funkčného obdobia Zastupiteľstva ŽSK, ktoré bolo zvolené vo
voľbách v r. 2017, alebo po uplynutí funkčného obdobia tohto Zastupiteľstva ŽSK.

Článok V
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ŽSK www.zilinskazupa.sk.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov so súhlasom obidvoch
zmluvných strán.
3. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
origináli.
5. Zmluva bola uzavretá na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni ani
nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany
k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.
V Žiline dňa ..........................

......................................................
Požičiavateľ
zast. Ing. Erika Jurinová
predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja

......................................................
Vypožičiavateľ
Ing. Ján Blcháč PhD.
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

Protokol
o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky podľa Zmluvy o výpožičke z ...................
Odovzdávajúci:
Žilinský samosprávny kraj
zast. Ing. Erikou Jurinovou - predsedníčkou
Komenského 48, 011 09 Žilina
poverený zamestnanec na odovzdanie predmetu výpožičky: Ing. Jozef Višňovský,
zamestnanec odboru organizačného
Preberajúci:
Ing. Ján Blcháč PhD.
Dátum narodenia:
Bydlisko:
funkcia: poslanec Žilinského samosprávneho kraja
Predmet odovzdania a prevzatia:
Dňa ........................... došlo k odovzdaniu a prevzatiu predmetu výpožičky podľa
Zmluvy o výpožičke z .................., a to:
a)

Notebook - model: Lenovo Yoga 520-14IKB Onyx Black,
procesor: Intel Corei5-8250U,
pamäť: 8GB RAM,
disk: 256 GB SSD,
obrazovka: 14" FHD IPS, integ. grafika,
podsvietená klávesnica,
aktívne pero,

výrobné číslo: SMP1C1Z7S, inventárne číslo: 971/12-17/1077 s nainštalovaným
softvérom: Microsoft Windows 10 Home SK + Microsoft Office 2016 SK
b) príslušenstvo: Taška HP 14 Signature II SlimTopload, myš Logitech Wireless M185 nano.

V Žiline .............................
Za odovzdávajúceho:

......................................................
Ing. Jozef Višňovský
podpis povereného zamestnanca

Za preberajúceho:

......................................................
Ing. Ján Blcháč PhD.
podpis poslanca

