
Zmluva o dočasnom užívaní

Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IBAN:
(ďalej ako „Mesto“)

Poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Trebišove
Meno a priezvisko: MUDr. Dušan Tomko
adresa:
(ďalej ako „Užívateľ“)

v
C1.I 

Predmet zmluvy

MESTO ako výlučný vlastník sa zaväzuje odovzdať užívateľovi do dočasného a bezplatného 
užívania komunikačnú techniku vo forme notebooku značka: LENOVO typ: model 80 TD 
inventárne číslo: 917/2451/21 ( ďalej len „technika“). Užívateľ sa zaväzuje techniku užívať v 
súvislosti s výkonom funkcie poslanca a to najmä za účelom prístupu k informáciám a dátam 
Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sú zverejnené na informačných portáloch 
mesta Trebišov.

ČI. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. O odovzdaní a prevzatí techniky spíše Mesto protokol. Pri odovzdaní techniky Mesto 
zabezpečí zaškolenie užívateľa a poskytne mu nevyhnutné usmernenie.

2. Užívateľ je  oprávnený užívať techniku obvyklým spôsobom a je  povinný techniku chrániť 
pred poškodením, stratou, zneužitím alebo zničením a je zodpovedný za škodu podľa § 
420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Užívateľ je  povinný bezodkladne informovať Mesto 
o poškodení, zničení, strate alebo odcudzení techniky.

3. Užívateľ berie na vedomie, že na techniku sa vzťahuje záruka. Užívateľ nesmie na 
technickom zariadení vykonávať hardwarovú údržbu a ani inak zasahovať do 
hardwarových častí zariadenia a o poruchách na zariadení je povinný informovať Mesto 
tak, aby mohlo Mesto uplatniť zodpovednosť za vady u dodávateľa techniky. Užívateľ 
zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tohto odseku.

4. Mesto si vyhradzuje právo odborného dozoru a kontroly spôsobu užívania a stavu 
techniky.
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5. Užívateľ nie je  oprávnený prenechať techniku na užívanie tretím osobám, ani umožniť 
tretím osobám využívanie prístupu do privátnej siete Mesta.

6. Mesto je oprávnený požadovať vrátenie techniky, ak užívateľ neužíva techniku riadne, 
alebo ju  užíva v rozpore s dohodnutým účelom.

7. Užívateľ je  povinný uhradiť záväzky vzniknuté z tejto zmluvy za podmienok stanovených 
v ČI. III.

ČI. III
Dohoda o zrážkach z odmeny

1. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia techniky, alebo škody spôsobenej podľa čl. II 
ods. 3, Mesto oznámi užívateľovi výšku náhrady škody prostredníctvom posudku 
vypracovaného pre tento účel odborne spôsobilou osobou s pripočítaním nákladov na 
vyhotovenie posudku. V prípade, že užívateľ do 10 dní od doručenia oznámenia neuhradí 
na účet Mesta alebo do pokladne Mesta sumu uvedenú v oznámení podľa tohto článku, 
užívateľ podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasí, aby mu Mesto vykonalo zrážku z jeho 
odmeny za výkon funkcie poslanca.

Čl. IV
Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Trebišove 2018-2022.

2. Táto zmluva sa tiež skončí v prípade:
a) písomnej dohody zmluvných strán,
b) výpovede zo strany Mesta bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je  1 mesiac a 

začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede užívateľovi,

c) odstúpenia od zmluvy zo strany Mesta v prípade, ak užívateľ užíva techniku v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo užíva techniku v rozpore s 
ustanoveniami tejto zmluvy; odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu, kedy 
bolo písomné odstúpenie od zmluvy doručené užívateľovi,

d) zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove; v takom prípade sa 
zmluva skončí ku dňu zániku užívateľovho mandátu.

3. Pri skončení právneho vzťahu založeného touto zmluvou je  užívateľ povinný na základe 
protokolu, odovzdať Mestu techniku v stave zodpovedajúcom účelu jej užívania a 
primeranému opotrebeniu, a to v termíne určenom Mestom, najneskôr však do konca 
kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k skončeniu zmluvného vzťahu, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak; ustanovenia tejto zmluvy upravujúce povinnosti týkajúce sa 
náhrady za stratu, poškodenie alebo zničenie techniky ako aj určenia sumy náhrady za 
stratu, poškodenie alebo zničenie techniky sa použijú primerane.



ČI. v .
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta.

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných písomných 
dodatkov.

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

4. Zmluva je  vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre Mesto a jeden pre 
užívateľa.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali.

V Trebišove dňa 14.06.2019

Užívateľ:

MUDr. Dušan Tomko 
poslanec


