ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Požičiavateľ:
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
Zastúpený: Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
Vypožičiavateľ:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne S. Nováka 1763/2 026 80 Dolný
Kubín
Článok I.
Predmet výpožičky
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľného
majetku štátu - počítačových zariadení s nasledovnými špecifikáciami a výrobnými číslami
(ďalej len „predmet výpožičky"):
UPS GE Match 1500; 15B10/0713A076 EATON EX 1500 1Y3M02003
Switch SR 224; REO20G304269
SN: Sun Ray S0711BE8120
17" monitor výrobné číslo 0703PE0258
SN:Sun Ray S0713BE81C3
17" monitor výrobné číslo 0703PE0265 DL1A1226034280 T
SN:Sun RayS0713BE81FE
17" monitor výrobné číslo 0703PE0263
SN:Sun RayS0713BE8205
17" monitor výrobné číslo 0703PE0264
Tlačiareň IBM 1612; S620W8ND
SERVERI.-IBMx3655; KDDTARN
Predmet výpožičky je vedený v účtovníctve požičiavateľa v celkovej obstarávacej cene:
7 866,42 €

2. Predmet výpožičky sa vypožičiavateľovi zapožičiava na účely budovania a rozvoja
informačnej spoločnosti pre verejný sektor za nasledovných podmienok:

a) predmet výpožičky bude slúžiť výhradne ako bezplatný verejný prístupový bod k internetu,
a to pre všetkých návštevníkov verejnej knižnice vypožičiavateľa;
b) vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby predmet výpožičky slúžil najmä na účely
zlepšenia prístupu obyvateľstva k informáciám, vzdelávaniu a digitálnemu obsahu,
poskytnutia prístupu na internetové stránky orgánov štátnej správy a samosprávy s možnosťou
online komunikácie a zlepšenie podmienok pri zavádzaní eGovermentu a zlepšenie prístupu
obyvateľstva k nemu a na účely zlepšenia podmienok prístupu občanov do Európskej
knižnice, do Slovenskej knižnice a digitálnej knižnice Memoria slovaca.
c) vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť pre používateľov predmetu výpožičky v mieste
výpožičky kvalifikované základné poradenské služby v záujme dosiahnutia uvedeného účelu
výpožičky a zvyšovania počítačovej gramotnosti obyvateľstva.
Článok II.
Doba výpožičky
1. Zmluvné strany dohodli dobu výpožičky na dobu určitú, a to do 31. decembra 2013.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky uvedený v článku I. protokolárne vrátiť
požičiavateľovi:
a) najneskôr do konca určenej doby výpožičky podľa bodu 1 tohto článku zmluvy,
b) na požiadanie požičiavateľa kedykoľvek aj pred skončením doby výpožičky do jedného
mesiaca od doručenia písomného požiadania požičiavateľa.
3. Požičiavateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pred skončením doby výpožičky v prípade,
ak vypožičiavateľ nebude plniť svoje povinnosti uvedené v článku IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Práva a povinnosti požičiavateľa
1. Požičiavateľ a ním poverené osoby majú právo kedykoľvek požadovať prístup k predmetu
výpožičky.
2. Požičiavateľ sa zaväzuje na predmete výpožičky zabezpečiť odstránenie závad zmluvným
poskytovateľom servisných služieb, ktoré vzniknú bez zavinenia vypožičiavateľa, sťažujú
jeho riadne užívanie a vypožičiavateľ na ich existenciu požičiavateľa písomne upozornil
a o odstránenie poruchy požiadal.
3. Požičiavateľ je oprávnený a súčasne povinný uplatniť voči vypožičiavateľovi náhradu
škody vzniknutej na predmete výpožičky počas platnosti tejto zmluvy.
Článok IV.
Práva a povinnosti vypožičiavateľa
1. Vypožičiavateľ je počas doby výpožičky povinný preukázať splnenie nasledovných
podmienok:

a) vytvorenie miesta na uloženie predmetu výpožičky (stôl, stolička, pripojenie k elektrickej
sieti) v potrebnom rozsahu a vytvorenie priestoru pre využívanie predmetu výpožičky
verejnosťou,
b) zabezpečenie minimálne ADSL pripojenia na internet z vlastných zdrojov v priestore
uloženia a využívania predmetu výpožičky.
2. Vypožičiavateľ je povinný nahradiť požičiavateľovi škodu, ktorá vznikne na predmete
výpožičky počas platnosti tejto zmluvy.
3. Vypožičiavateľ je počas doby výpožičky povinný:
a) predmet výpožičky využívať výlučne za podmienok a spôsobom uvedeným v článku I. bod
2,
b) udržiavať predmet výpožičky v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé
opotrebovanie, a nevykonávať na predmete výpožičky akékoľvek zmeny alebo úpravy,
c) bezodkladne ohlásiť požičiavateľovi akúkoľvek poruchu alebo obmedzenie funkčnosti
predmetu výpožičky,
d) chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou a zničením a zabezpečiť ochranu
priestorov, v ktorých bude umiestnený, proti krádeži,
e) zabezpečiť poistenie predmetu výpožičky pre prípad poškodenia, zničenia, straty,
odcudzenia alebo iných škôd z vlastných zdrojov, a to odo dňa prevzatia predmetu výpožičky
poistnú zmluvu je povinný uzatvoriť v prospech požičiavateľa, pričom jeden originál
uzatvorenej poistnej zmluvy predloží vypožičiavateľ požičiavateľovi do 5 pracovných dní od
jej uzatvorenia,
f) zabezpečiť úhradu za údržbu predmetu výpožičky z vlastných zdrojov,
g) zabezpečiť úhradu za pozáručný servis predmetu výpožičky z vlastných zdrojov,
h) oznámiť požičiavateľovi každú poistnú udalosť týkajúcu sa predmetu výpožičky do 7
kalendárnych dní od jej vzniku,
i) neprenechať predmet výpožičky a ani ich časti do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím
osobám.
4. Vypožičiavateľ je povinný oznámiť požičiavateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať
vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, pričom plne zodpovedá za akékoľvek škody
vzniknuté na predmete výpožičky v súlade s ustanoveniami o zodpovednosti za škodu podľa
Občianskeho zákonníka.
5. V prípade nesplnenia alebo porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v
predchádzajúcich bodoch je požičiavateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s
článkom II. bod 3.
6. Vypožičiavateľ je povinný vykonať fyzickú inventarizáciu predmetu výpožičky v termíne
určenom požičiavateľom a zápis o vykonaní inventarizácie predmetu výpožičky zaslať
požičiavateľovi. Požičiavateľ je v prípade potreby oprávnený vykonať mimoriadnu
inventarizáciu predmetu výpožičky.
7. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky počas platnosti tejto zmluvy umiestniť vo
verejne prístupných priestoroch verejnej knižnice na vyššie uvedenej adrese vypožičiavateľa,
prípadne na tejto inej adrese verejne prístupných priestoroch verejnej knižnice

8. Vypožičiavateľ je povinný informovať verejnosť o vytvorení a prevádzke bezplatného
verejného prístupového bodu k internetu vo verejnej knižnici vo svojej pôsobnosti
prostredníctvom svojej informačnej alebo úradnej tabule, svojej internetovej stránky a iným
spôsobom v mieste obvyklým.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť formou písomného číslovaného dodatku.
3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku
štátu v platnom znení ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom jej vyhotovení.
5. 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 ju
vlastnoručne podpis
Vypožičiavateľ:

V Martine dňa:

Požičiavateľ:

V Martine dňa:

