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I.
Zmluvné strany

Požičiavateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282120A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu: 25801533/7500
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
( ďalej len požičiavateľ)

a

Vypožičiavateľ: Bc. Tomáš Vaňo
poslanec Zastupiteľstva TSK

Bytom: Kňažské 520119, 911 06 Trenčín

( ďalej len vypožičiavateľ)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa ustanovenia §659 a nasl.zák.č.4011964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva).

II.
Predmet zmluvy

1.) Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné
používanie nižšie uvedený hnuteľný majetok v jeho vlastníctve vrátane príslušenstva:

Notebook Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile V6555 Sériové číslo:
procesor Intel Care 2 Duo 2,2 GHz,

YKl ti 050S-1!l2GB DDR2-800 RAM
HDD 250GB 5.400rpm
BIeetooth module V2.1
DVD-RW mechanika
Keyboard CZ\SK w\o TS black

Príslušenstvo k notebooku napájací adaptér s káblom 220V, taška
Legálny softvér k notebooku MS Windows XP profesional (SP3),

Windows 7 profesional,
Antivírus NOD32 (multilicencia TSK), 7-ZIP,
Acrobat Reader, Open Office, Mozzila Firefox,
Microsoft Office 2007 , K-lite Codec pack,
Nero 9 EssentiaIs,

modem HUAWEI E1752 111EI: 353145037290786
externý GSM/GPRS/EGDE/UMTS modem s USB pripojením
Dátové číslo / SI11 karta 0901918226/894210248000106126-2 E



2.) Obstarávacia cena prenechaného hnuteľného majetku uvedeného v čl. II., ods. l. je 619,47 €
s DPH (slovom šesťstodevätnásť eur štyridsaťsedem centov), dátum zaradenia 31.5.2011.

3.) V prípade straty alebo poškodenia modernu HUAWEI E1752 je vypožičiavateľ povinný
uhradiť cenu za modem vo výške jeho aktuálnej ceny na trhu, prípadne cenu, ktorá zodpovedá
modernu porovnateľných parametrov.

4.) Za jedno fakturačné obdobie, t.j. od prvého dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci
moze vypožičiavateľ preniesť pomocou poskytnutého pripojenia maximálne 5 GB dát.
Nadlimitné dáta budú spoplatnené podľa platného cenníka spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Suma bude hradená vypožičiavateľom, kde sa zmluvne strany dohodli, že túto nadlimitnú
čiastku môže požičiavateľ vypožičiavateľovi odpočítať z paušálnych náhrad a jeho
mesačnej odmeny, ak túto neuhradí v stanovenej lehote na účet požičiavateľa.

III.
Účel a podmienky výpožičky

1.) Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky využívať na zabezpečenie plnenia úloh
a plnenie úloh poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade so zákonom
Č. 30212001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v
platnom znení a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich činnosť
poslanca samosprávneho kraja.

2.) Požičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky je prevádzky schopný a technický stav
zodpovedá opotrebeniu počas doby predchádzajúceho používania.

3.) Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou alebo
zničením, zaobchádzať s predmetom zmluvy primerane, odborne a starať sa o jeho údržbu.

4.) Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť podmienky pre odvrátenie fyzických a softvérových
zásahov tretích osôb do predmetu zmluvy.

5.) Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že v prípade akejkoľvek straty dispozície nad predmetom
výpožičky alebo škody toto bezodkladne nahlási požičiavateľovi.

6.) Vypožičiavateľ nie je oprávnený používať predmet výpožičky alebo jej časť na iný ako
vyššie dohodnutý účel.

7.) Vypožičiavateľ nesmie prenechať predmet výpožičky tretím osobám. Taktiež predmet
výpožičky nemôže vypožičiavateľ použiť na účel záložného práva.

8.) Vypožičiavateľ je povinný vypožičané veci prevádzkovať a využívať v súlade
so všeobecnými podmienkami uvedenými v prílohe č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť.



IV.
Doba výpožičky

1.) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými
stranami, kedy zmluva nadobúda platnosť a účinnosť až do zániku poslaneckého mandátu -
poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraj.

2.) Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy.

V.
Skončenie zmluvy

Vrátiť požičanú vec špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný:

a) skončením doby výpožičky
b) ak ho požičiavateľ na to písomne vyzval, do 7 dní odo dňa prevzatia tejto výzvy
c) ak vec nevyužíva riadne alebo v rozpore s účelom zmluvy
d) zánikom poslaneckého mandátu podľa §13 ods.2 zákona č. 30212001 Z .z. písm.
c) až h).

VI.

Sankcie a náhrada škody

1.) Ak vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky v stanovenej lehote do 7 dní od skončenia
tejto zmluvy podľa čl. V, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu požičiavateľovi vo výške 0,1 % z
nadobúdacej ceny predmetu zmluvy uvedenú v čl. II ods. 2, 3 za každý i započatý deň
omeškania a alikvotnú časť mesačného paušálu za dátové pripojenie v zmysle uzatvorenej
zmluvy.

2.) Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje vypožičiavateľa povinnosti nahradiť prípadnú
vzniknutú škodu za oneskorené vrátenie predmetu zmluvy, taktiež ho nezbavuje povinnosti
vrátiť predmetný majetok.

3.) Zmluvné strany pri náhrade škody sa budú riadiť ustanoveniami § 420 a násl. zákona číslo
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

VII.
Záverečné ustanovenia

1.) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.) Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno platne vykonať len písomnými dodatkami po dohode
zmluvných strán.

3.) Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.



4.) Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku a to v troch vyhotoveniach, z ktorých
požičiavateľ obdrží dve vyhotovenia a vypožičiavateľ jedno vyhotovenie.

5.) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.

Prílohy : podľa textu

V Trenčíne dňa ~.!.~~.~:..~~.~~.

Požičiavateľ Vypožičiavateľ

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Bc. Tomáš Vaňo
poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja



Príloha Č. 1

Všeobecné podmienky používania notebookov vo vlastníctve Trenčianskeho
samosprávneho kraja

1.) Vysvetlenie pojmov
Notebookom sa rozumie prenosný osobný počítač spolu s príslušenstvom a programovým
vybavením, ktoré je bližšie špecifikované v preberacom protokole.
TSK sa rozumie Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom notebooku.
Vypožičiavatel'om sa rozumie osoba (zamestnanec TSK alebo poslanec TSK), ktorá má notebook s
príslušenstvom v používaní na základe platnej Zmluvy o výpožičke medzi vypožičiavateľom
a TSK.
Legálnym softvérom sa rozumie programové vybavenie, ktoré je súčasťou notebooku alebo
majetkom TSK a bolo v čase odovzdania notebooku do výpožičky na ňom nainštalované.
Počiatočným nastavením sa rozumie nastavenie notebooku, stav nainštalovaného softvéru a jeho
nastavenie, ktoré bolo v čase odovzdania notebooku do používania.
Servisom notebooku rozumie vykonávanie zásahov do notebooku alebo jeho príslušenstva za
účelom odstránenia technickej poruchy.
Pozáručným servisom notebooku sa rozumie vykonávanie zásahov do notebooku alebo jeho
príslušenstva za účelom odstránenia technickej poruchy po uplynutí záručnej lehoty spôsobenej:
a) zanedbaním inštrukčných podmienok na používanie dodaného notebooku,
b) neodbornou obsluhou, t.j. nerešpektovaním návodu na obsluhu notebooku,
c) živelnou pohromou alebo prírodnou katastrofou po zapožičani notebooku,
d) násilným alebo úmyselným poškodením notebooku alebo jeho odcudzením
e) používaním médií, ktoré sú nevhodné, nekompatibilné alebo kvalitatívne pod úrovňou
používaného štandardu,

f) elektrickou napájacou sieťou,
g) zavírením notebooku,
h) ostatné poruchy, ktoré vznikli nedodržaním podmienok výpožičky špecifikovaných v bode 2.)

2. ) Podmienky výpožičky
1. Vypožičiavateľ je povinný uchovať pôvodný obal a príslušenstvo uvedené v predmete
zmluvy.

2. Vypožičiavateľ nesmie využívať licencovaný softvér, ktorý je vo vlastníctve TSK, po uplynutí
doby výpožičky.

3. Vypožičiavateľ nesmie na notebook inštalovať programové vybavenie, ktoré nie je legálne.
4. Vypožičiavateľ musí zabezpečiť podmienky pre odvrátenie fyzických a softvérových zásahov
(modifikovanie notebooku) vykonaných treťou osobou.

5. Vypožičiavateľ nesmie meniť ani deaktivovať nastavenia systému.
6. Vypožičiavateľ nesmie použiť náhradné diely na notebook bez dodržania presnej špecifikácie
zo strany TSK.

7. V prípade poruchy notebooku alebo jeho príslušenstva je vypožičiavateľ povinný toto
bezodkladne oznámiť TSK a riešiť odstránenie poruchy prostredníctvom TSK, oddelenia
informatiky. Pri odstraňovaní poruchy alebo iného problému na notebooku môže TSK uviesť
notebook do počiatočného nastavenia. Preto je vypožičiavateľ povinný zálohovať si údaje.
TSK nezodpovedá za ich stratu.

8. Za jedno fakturačné obdobie, t.j. od prvého dňa do posledného dňa v mesiaci, môže
používateľ preniesť pomocou poskytnutého pripojenia maximálne 5 GB dát.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2014.


