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Obec Fintice
uzavretá v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len ,,Občiansky zákonník“)

Článok I
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ :

Obec Fintice
zastúpená: Mgr. Terézia Gmitrová, starostka obce

Sídlo:

Grófske nádvorie 210/1

IČO:

00 327 018

DIČ:

2020543096

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko

Číslo účtu, IBAN:

SK20 5600 0000 0088 1260 9002

(ďalej len „požičiavateľ“)
a
2. Vypožičiavateľ :

Mesto Prešov
zastúpené: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Sídlo:

Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO:

00 327 646

DIČ:

2021225679

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu:

4008549274/7500

(ďalej len „vypožičiavateľ)
Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa ďalej pre účely tejto zmluvy spoločne označujú aj ako
„zmluvné strany“.
Článok II
Predmet zmluvy
1. Požičiavateľ z projektu Dátové centrum obcí a miest – nadrezortný informačný systém
verejnej správy, ktorý poskytuje obciam a mestám technické a programové prostriedky na
výkon verejnej moci elektronicky, dňom podpísania tejto Zmluvy o výpožičke
vypožičiavateľovi bezplatne vypožičiava i súčasne odovzdáva a vypožičiavateľ preberá
nasledovné dodávky a služby:
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1.1 Hardware
1.1.1.

Notebook

výrobné

čísla

/

a myš

inventárne

29
čísla

DEUS

–

viď

Preberací

protokol

ks
č.1/2015

v cene 614,40, € s DPH x 29 ks = 17.817,60 € s DPH
1.2 Software
1.2.1.

Microsoft

výrobné

čísla

Office
/

2013

inventárne

pre
čísla

podnikateľov
DEUS

–

29

viď

Preberací

protokol

ks

č.1/2015

v cene 198,00, € s DPH x 29 ks = 5.742,00 € s DPH
1.2.2.
výrobné

Symantec

Protection

Enterprice

čísla

inventárne

čísla

/

Edition

DEUS

–

4.0

viď

29

Preberací

protokol

ks

č.1/2015

v cene 15,84, € s DPH x 29 ks = 459,36 € s DPH
Celková cena vypožičaných technických a programových prostriedkov pre účely a potreby Mesta
Prešov, Spoločného obecného úradu Prešov, bola špecifikovaná na základe údajov uverejnených
na stránke Dátového centra obcí a miest https://www.dcom.sk/zmluva-o-pripojeni-k-is-dcom
a je 24.018,96 € s DPH, /slovom dvadsaťštyritisícosemnásť eur a deväťdesiatšesť centov/.
2. Predmet výpožičky špecifikovaný v bode 1. tohto článku sa odovzdáva v stave spôsobilom
na riadne užívanie, ktorého pravidlá sú vypožičiavateľovi všeobecne známe.
3. Predmet

výpožičky

špecifikovaný

v bode

1.

tohto

článku

bude

odovzdaný

vypožičiavateľovi na dočasné bezplatné užívanie dňom podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
Článok III
Doba výpožičky a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov.
2. Vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť požičiavateľovi,
a) ak ju nepotrebuje,
b) na výzvu požičiavateľa alebo ak vypožičiavateľ vec neužíva riadne alebo užíva ju
v rozpore s Čl. IV bodom 2, 3, 4, 5 tejto zmluvy.
3. Táto zmluva môže zaniknúť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
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b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu,
pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
c) písomným odstúpením od zmluvy zo strany požičiavateľa v prípade, ak vypožičiavateľ
hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a k náprave nedošlo ani
v požičiavateľom stanovenej dodatočnej lehote, pričom odstúpením zmluva zaniká
s účinkami od momentu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Článok IV
Ďalšie ustanovenia
1. Vypožičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu výpožičky
uvedeného v Čl. II bod 1. tejto zmluvy od požičiavateľa.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky uvedený v Čl. II bode 1. riadne
a v súlade s účelom ku ktorému slúži vždy s odbornou spôsobilosťou pre zabezpečenie
činnosti Mesta Prešov, Spoločného obecného úradu Prešov.
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky chrániť pred poškodením, odcudzením,
stratou alebo zničením a vrátiť ho bezodkladne požičiavateľovi v prípade zániku zmluvy
podľa Čl. III. vo funkčnom stave zodpovedajúcom primeranému opotrebeniu.
4. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne oznámiť požičiavateľovi poškodenie, stratu,
zničenie, príp. odcudzenie predmetu výpožičky.
5. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že predmet výpožičky nebude prenechaný do užívania tretej
osobe.
6. Za stratu, odcudzenie a všetky škody spôsobené na predmete výpožičky zodpovedá odo dňa
jeho prevzatia na základe objektívnej zodpovednosti v plnom rozsahu vypožičiavateľ.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie
potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov.
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Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dva exempláre.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.

24.09.2018
Vo Finticiach, dňa

24.09.2018

.................................................
Mgr. Terézia Gmitrová
starostka obce

V Prešove .................................

.................................................
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

