Zmluva o absenčnej výpožičke čítačky elektronických kníh
Zmluvné strany:
Miestna knižnica Petržalka ( ďalej len „požičiavateľ“)
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
zastúpená PhDr. Katarínou Bergerovou
IČO: 00260355
DIČ: 2020845145
a
..........................................................................................nar. ..................................
bytom...............................................................................
číslo čitateľského preukazu: ...........................................
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
Uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 659 a následného zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) zmluvu o výpožičke:

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Požičiavateľ týmto požičiava vypožičiavateľovi (registrovanému používateľovi knižnice)
do užívania za podmienok stanovených v tejto zmluve elektronickú čítačku (ďalej len ečítačka)
• zn. Pocket Book Touch Lux 3, inventárne číslo ..................., ktorej kúpna hodnota je
120,- Eur na 21 kalendárnych dní, alebo
• zn.eReading.cz 4 Touch Light inventárne číslo ....................., ktorej kúpna hodnota je
92,65 Eur na 21 kalendárnych dní. (nehodiace prečiarknúť)
1.2 Vypožičiavateľ týmto potvrdzuje prevzatie e-čítačky v stave spôsobilom k riadnemu
užívaniu, ktorý overil jej odskúšaním, a zaväzuje sa ju riadne užívať v súlade s prevzatým
návodom. Spolu z čítačkou je vypožičiavateľovi odovzdané nasledujúce príslušenstvo: USB
kábel, obal, návod.

Článok 2
Práva a povinnosti požičiavateľa
2.1 Požičiavateľ požičia čítačku na príslušnej pobočke, kde je súčasne čitateľ aj registrovaný
a kde je čítačka k dispozícii (Vavilovova 26, Prokofievova 5 alebo Turnianska 10)
pobočka ...............................

2.2. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie predmetných vecí aj pred skončením zmluvnej
doby, pokiaľ vypožičiavateľ predmetnej veci užíva v rozpore zo zmluvným účelom a spôsobom
dočasného užívania.

Článok 3
Práva a povinnosti vypožičiavateľa

3.1 Vypožičiavateľ sa zaväzuje čítačku užívať len k práci s dokumentmi podľa priloženého
návodu.
3.2 Vypožičiavateľ je povinný e-čítačku strážiť a dbať s prihliadnutím k jej povahe, aby na nej
nevznikla škoda. Ďalej sa zaväzuje e-čítačku chrániť pred stratou a znehodnotením. Je povinný
vrátiť čítačku v stanovenom termíne a nabitú a v stave akú ju prebral.
3.3 Ak vypožičiavateľ e-čítačku poškodí alebo nevráti príslušenstvo k e-čítačke, zaplatí opravu
alebo dokúpenie v tejto výške:
- USB kábel - 10,- Eur
- obal - 10,- Eur
- fyzické poškodenie bude účtované podľa posúdenia povereného pracovníka
3.4 Ak vypožičiavateľ poškodí e-čítačku tak, že nemôže ďalej slúžiť svojmu účelu, alebo ju
vôbec nevráti, zaplatí jej nadobúdaciu cenu.
3.5 Čítačka sa požičiava len s elektronickými knihami, ktorých obsah predstavuje voľné dielo
z hľadiska autorských práv. Vypožičiavateľ nie je oprávnený elektronické knihy z čítačky
mazať ani pridávať. Za neoprávnené využitie autorsky chráneného diela zodpovedá používateľ.
Používateľ nesmie meniť nastavenie čítačky a nie je oprávnený požičať ju inej osobe.

Článok 4
Doba trvania, istina
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. od ..........................do......................... , t.j. 35
kalendárnych dní.
4.2 Požičiavateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že vypožičiavateľ e-čítačku
nepoužíva riadne za podmienok tejto zmluvy. Účinnosť odstúpenia nastáva dňom doručenia
písomného odstúpenia od zmluvy. Vypožičiavateľ je na základe odstúpenia povinný bez
zbytočného odkladu požičiavateľovi e-čítačku vrátiť späť v stave bežného opotrebenia.
4.3 Ak vypožičiavateľ nevráti e-čítačku včas, t.j. do 35 kalendárnych dní, zaväzuje sa zaplatiť
požičiavateľovi dohodnutú zmluvnú pokutu v zmysle ustanovenia § 544 ods. Obč. zákonníka
vo výške 0,50 Eur za každý začatý omeškaný deň vrátenia výpožičky čítačky. V prípade

zaslania upomienky aj poplatky s tým spojené. Zmluvná pokuta je splatná pri vrátení e-čítačky
alebo v prípade straty e-čítačky pri poskytnutí jej náhrady v plnej výške.
4.4 Vypožičiavateľ sa zaväzuje pri prevzatí e-čítačky podľa „Článku 1“ tejto zmluvy zaplatiť
v hotovosti istinu (kauciu) vo výške pri absenčnej výpožičke čítačky 15,- Eur, ktorá mu bude
vrátená v prípade riadneho splnenia povinností pri ukončení zmluvy a vrátení e-čítačky.
V opačnom prípade bude istina pripočítaná k zmluvnej pokute pri vzniknutej škode z titulu
poškodenia veci. Zároveň je vypožičiavateľ povinný a v zmysle platného Cenníka MKP čitateľ
predom uhradiť manipulačný poplatok 1,- Eur pri vypožičaní čítačky.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadi sa právnymi vzťahmi z nej vyplývajúcimi
a príslušnými právnymi predpismi.
5.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch po jednom pre obe zmluvné strany. Zmluvu je
možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.
5.3 Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu, text je
zrozumiteľným vyjadrením a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa
Za vypožičiavateľa

požičiavateľ

...............................................

...............................................

