Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

Zmluva o výpožičke č. ____/2021 - notebook
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
medzi:
Požičiavateľ:
Názov inštitúcie:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
(ďalej len „požičiavateľ“)

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné
Mgr. Adriana Bodová – riaditeľka školy
Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné
35520078

a
Vypožičiavateľ:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Meno a priezvisko žiaka, trieda:
Dátum narodenia dieťaťa:
Bydlisko:
Číslo OP zákonného zástupcu:
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného
dočasného užívania notebook ........................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................(doplniť výrobcu, typ, sériové číslo a invent. číslo)
(ďalej len „predmet výpožičky“) so všetkým príslušenstvom za podmienok určených touto
zmluvou.
Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky bezplatne.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Požičiavateľ prehlasuje, že
a) je výlučným vlastníkom vypožičanej veci,
b) predmet výpožičky nemá fakticko-technické a právne vady, ktoré by obmedzovali
vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní,
c) vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezodplatne.

2.
3.
4.
5.

Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú používaním predmetu
výpožičky, t. j. za hardvérovú aj softvérovú škodu.
Vypožičiavateľ v prípade akejkoľvek poruchy, nefunkčnosti, zlyhania systému a pod.
obratom informuje požičiavateľa.
Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť plnú nadobúdaciu sumu, ak predmet výpožičky
poškodí akýmkoľvek spôsobom.
Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet výpožičky na vyžiadanie požičiavateľa
bezodkladne.
Článok III
Trvanie výpožičky

1. Zmluva sa uzatvára na dobu dištančného vzdelávania mimoriadneho prerušenia
školského vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID-19.
2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť najneskôr 30. 05. 2021 s pôvodným
príslušenstvom.
Článok IV
Skončenie výpožičky
Táto zmluva zaniká vrátením výpožičky.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že
– si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali,
– jej obsahu plne porozumeli,
– zmluva je spísaná na základe ich slobodnej vôle,
– zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a
– na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Jedno (1)
vyhotovenie zmluvy obdrží požičiavateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží vypožičiavateľ.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Humennom dňa ___. ___. _____

..........................................................
Mgr. Adriana Bodová, riaditeľka školy

V Humennom dňa ___. ___. _____

...................................................
vypožičiavateľ

