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Zmluva o výpožičke technických prostriedkov pre žiaka

Obchodnej akadémie v Seredi
uzatvorená  podľa  § 659 a  nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonni'ka v znenĺ neskorši'ch

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonni'k'')

Požičiavateľ:

a

Vypožičiavatel':

Článok 1

Zmluvné stľany

obec Vinohrady nad Váhom
925 55   Vinohrady nad Váhom 355
Zastúpená: lng.  Eva  Hanusová, starostka obce
lčo: 00 306 304
DIČ:  2021002357

Bankové spojenie: VÚB

IBAN:  SK89 0200 0000 0009 2302 8132
BIC:   SUBASKBX

(ďalej len „požičiavateľ )

Lul(áš Kobelár -žiak Obchodnej akadémie
Vinohrady nad Váhom 414
925 55  Vinohrady nad Váhom
nai.odená:   25.01.2006

Zákonnýzástupca:       Petei. Kobelái.-otec
Vinohľady nad Váhom 414
925 55  Vinohrady nad Váhom
Narodený: 03.07.1975

(d`alej  len ,,vypožičiavateľ')

(d'alej aj  ako „zmluvné strany`')

uzatvárajú túto zmluvu v nasleduj.úcom znení

článok  11

Predmet a účel výpožičl(y

1.      Predmetom  tej.to  zmluvy  je  majetok  požičiavatel'a  a  za  podmienok  dohodnutých  vtej.to

zmluve  prenecháva vypožičiavatel`ovi   do  bezplatného  uži'vania   Notebook  Lenovo V15 G2

15,6     spľíslušenstvom     (bľašľ\a,     myš,     Office     202.1,     Kaspersky     lntemet     Secuľity)

v obstarávacej. cene 919,00 EUR.
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2.      Zmluvné strany prehlasujú, že  predmet výpožičky v čase prenechania  do užívania je v stave

spôsobilom  na  riadne  užívanie.

3.      Vypožičíavatel'  sa  zaväzuje  predmet  výpožičky  užívat'  na  potreby  praktického  vyučovania

v súlade s duálnym vzdelávanĺm

4.    Vypožičiavatel'je  oprávnený  užĺvat' vec  riadne  a  v súlade  s účelom  uvedeným v čl.11  ods.  3

tejto   zmluvy,   pričom   je   povinný   užĺvat'   predmet   výpožičky   tak,   aby   nedošlo   k   j.eho

poškodeniu,   strate   alebo   zničeniu.   Vypožičiavatel'   zodpovedá    požičiavateľovi   za   škodu

spôsobenú  porušeni'm povinnosti podl'a  predchádzajúcej vety.

ČlánoL(  11]

Doba trvania výpožičky

1.    Požičiavateľ prenecháva predmet výpožičky vypožičiavateľovi do užĺvania  na dobu  určitú.

2.    Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   vypožičiavateľ   vráti   požičiavatel'ovi   predmet   výpožičky

najneskôr  do  10  dní  odo  dňa  nasledujúceho  po  dni,  ked'  žiak  vykoná  úspešne  maturitnú

skúšku.

Článolt IV

Osobitné ustanovenia

1.    Požičiavateľ odovzdá  vypožičiavateľovi  predmet  výpožičkv formou  pi'somného    protokolu,

potvrdeného podpisom povereného zamestnanca požičiavateľa a vypožičiavatel`a.

2.    Vypožičiavateľ   sa   zaväzuje   predmet   výpožičky   užĺvat'   riadne   avsúlade   sdohodnutým

účelom.

3.    Vypožičiavatel' sa  zaväzuj.e  predmet výpožičky chránit' pred  poškodenĺm, stratou, zničenĺm,

odcudzením    alebo    iným    nezákonným    konanĺm    a    po    dohodnutú    dobu    uži'vania    ho

neprenechat' do užĺvania tretej osobe.

4.    Požičiavatel' j.e  oprávnený  odstúpit`  od  tej.to  zmluvy  v prípade,  ak  vypožičiavateľ  neužíva

predmet  výpožičky   riadne   alebo   ho   užĺva   v   rozpore  s  touto   zmluvou,   resp.   s účelom,
ktorému predmet výpožíčky slúži.



5.    Vypožičiavateľje  povínný vrátit' predmet výpožičky v stave, v akom  ho  príjal  s  prihliadnuti'm

na  bežné opotrebovaníe predmetu výpožičky.

Článok v

Záverečné ustanovenia

1.       Zmluvné  strany  si   zmluvu   pred  jej   podpisom   prečítali,  je   pre   nich   určitá   azrozumiteľná

a vyj.adruj.e  ich  slobodnú  a vážnu vôl'u.  Na  znak súhlasu ju vlastnoručne  podpisujú.

2.      Zmluva  sa vyhotovuje v dvoch  rovnopisoch,  pričom  obe zmluvné strany obdržia  pojednom

rovnopise.

3.      Zmluvu  možno  menit' a  dopĺňat`  len  pĺsomnými  dodatkami  podpísanými  oboma  zmluvnými

stranami.

4.       Právne vzťahy neupravené touto zmluvou  sa  spravujú   prĺslušnými  ustanoveniami  o zmluve

o   výpožíčke   upravenými   v   občianskom   zákonníku   ako   aj   inými   dotknutými   všeobecne

záväznými  právnymí  predpismi  platnýmí  a  účinnými v Slovenskej  republike.

5.      Zmluva    nadobúda    platnost'   dňom    podpisu    obidvoma    zmluvnými    stranami    aúčinnosť

nasledujúci  deň  po zverejneni'.

Vínohrady nad Váhom,  dňa

Požičiavatel,..

W  .  ..+ ....
lng. Eva Hanusová, starostka obce

Vypožičiavateľ..

Lukáš  Kobelár, žiak OA

Zákonný zástupca  žiaka:

Peter Kobelár, otec




