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Z|i{LIJVA o

vÝpožrČrE

tel'ného majetku Štátu uzatvorená podl'a § 13 ods. 8 zákona Nároclnej racly
Slovenskej republilty č.278lt993 Z. z. o správe majetku štátu v znení nesĚorších
predpisov (d'alej len ,,zákon č.27811993 Z. z.'') a potll'a § 659 a nasl. zákona
č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších preclpisov
(d'alej len,,ztnluva")

C. :

SITB-O O2-20l

5

l

000041 -482

Zmluvné strany

l.

Požičiavatel':
so sídlom:

bankové spojenie:
čísloúčtu:

tČo:

Zastúpený:

Sloverrská republika - Ministerstvo vnútra SlovensIicj

repubIiky

Pribirrova 2,812 72 Bratislava
Štátna pokladnica Bratislava
70001 80023/8

1

80

00l51866
Ing. Jozef Čapuška
generálny riaditel' sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

na základe plnomo censtva
dřn 17.04.2013

č. p. :

KM-OPVA

2 -2O I 3 l 3 4 1 -O3 I

(d'alej len,,požičiavatel"')

2.

Vypožičiavatel':
so sídlom:
bankové spojenie:
čísloúrčtu:

tČo:

zastúpený:

Ing.

starosta obce

(d'alej len,.vypožičiavatel"')
(d'alej len,,ztnluvné strany")

Cl. I

Predmet a účelvýpožičky

l.

Predmetonr tejto zmluvy je závázok požičiavatel'a odovzdat' vypožičiaratel't_rt,i
bezodPlatne do užívaniaprebytočný hnrrtel'rrý rnajetok štátu, a to počítačsiolný; tlačiar.eťr

.n§

fu,:. .t

-

multiíunkčrrál čítaciezariadenie čipových kariet: zobrazovacie zariaderrie
(ďalej len .,predtrret výpožičky")vedeného v ťrčtovníctvepožičiavatel'a"

2"

4

- monitoi

výpožičkyv lrodnote 1"258.80 € (slovom:
tisícdvestopát'desiatosem eur a osendesiat eurocentov), s výrobrrými číslanritechnických
zariadení požičiavatefa je uvedená vprílohe č" 1, ktoI,á je neoddelitel'nott súčast'outejto
znrluvy.
Prcdtnet výpožičkybude vypožičiavatel'používat' pre účelypráce matrikára/n.atrikárky na
zodpovednotrr nratričnorl úracle,
Predmet výpožičkyje prebytočnýrn majetkom štátu na základe Rozhodrrr_rtia o dočasnej
prebytočnosti č" p.: SITB-OO2-2015/000041-002 zo dňa 22.01.2015"
Presná špeciíikácia predmetu

čt. u

Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky

1. Odovzdanie aplevzatie

predmetu výpožičkyzrnluvné strany potvrdia pri podpise tejto
zmluvy, podpisorrr písonrnélroProtokolu o odovzdaní aprevzaíí(d'alej len ,.protoko1").

2.

ktorý tvorí pr,ílolru č. 1 tejto zmluvy,
Zmluvné strany spoločne korrštatujú, že predmet výpožičky,je v stave spósobilom rra
riadne užívarriev sťrlade s § 660 Občianskeho zákonníka a spoločne prehlasujťr, že inr je
známy technický stav predmetu výpožičky,ktorý zodpovedá miere opotrebovarria bežnýrrr
r.rživanítn.

čt" rrr
Práya a povinnosti požičiavatel'a
l.
)
3.

4

PoŽiČiavatel' je povinný odovzdat' vypožičiavatel'ovipredmet výpožičkyuvederrý
v protokole v bezchybrrom stave a spósobilom k obvyklérnu užívaniu,
PoŽiČiavatel' je oprávrrerrý požadovat' vrátenie predmettr výpožičky.ak pominul dóvod
jelro užívaniana účelypre ktoré bol vypožičaný.
PoČas doby trvania zmluvy má požičiavatel'právo vykonat' kontrolu technického stavu
Predmetu výpoŽiČky prostredníctvonr osoby na to splnomocnenej na základe poverenia.
Poverená osoba vykoná kontrolu. ako je zabezpečenÝ predmet výpožičky.
PoŽiČiavatel' je povinný zabezpečovat'záručnýservis; zárlčnádoba je 36 rrresiacov.

Cl.

Iv

Práva a povinnosti vypožičiavatel'a
I.

2.

Vypožičiavatel'sa zavázuje
a) Prijat' a porrŽÍvat' predmet výpožičkylen na dohodnutý úrčelv súlade s člárrkorn I
ods. 3 tejto znrluvy.
b) bezodkladne písornne iníbrmovat'požičiavatel'a o nutrrosti vykonania opráv predtrretu
výpožičkyv záručnej dobe,
c) chrárrit'predrrret výpožičkypred poškodením, stratou, zrričeníma odcudzenínl.
VYPoŽiČiavatel' je povinný písonrne oznámit' požičiavatel'ovivšetky skutočnosti. ktoré
rnajú vplyv na tetrto zmluvriý vzt'ab' irrak plne zodpovedá za škody spósobené na
predmete výpožičkyz dóvodu nesplnenia tejto povinnosti.
:

1,
5

6

,7

8

Po ukonČerrídoby výpožičkyje vypožičiavatel' povinný vrátit' predmet výpožičkyv starle
v akom ju prevzal s ohl'adom na obvykié opcltrebovanie"
VypoŽiČiavatel' je oprávnený vykonávat' opravy na predmete výpožičkypo uplynLrtí
zártrčne.| doby, avšak bezodkladne o tom rrrtrsí infotmovat'požičiavatel'a.
PoČas doby trvaria zmluvy je vypožičiavatel' povinný umožnit' požičiavatel'ovivykonat'
kontrolu technickélro stavll preclmetr-r vypožičky.O tejto korrtrole je povinný vyhotovit'
protokol v troch (3) vyhotoverriach. Po jednorn vyhotovení pre kažclťr zo zmluvných strárr
ajedno vyhotovenie pre poverenú osobu.
Vypožičiavatel' je povinný vykonat' fyzickú inventarizáciu preclmetu výpožičkyv termírTe
urČenom poŽičiavatel'ont a písornný zápis o vykonaní inventarizácie prednletu výpožičky
zaslat' poŽiČiavatel'ovi, Požičiavatel' v prípade potreby móže u vypožičiavatel'a vykonat'
nrinroriadnu inventarizáciu predn. etu výpožičky.
Vypožičiavatel'si zabezpečuje spotrebný nrateriál, potrebný v súrvislosti s preváclzkor,r
predmetu výpožičky,na vlastné náklady.
VypoŽičiavatel' lrradí prevádzkové náklady a výdavky spojené s užívanímprednletu
výpožičky,ktorých potreba vznikne počasjeho užívania.

Cl. V
Doba trvania a zánik zmluvy
1,

2.

Táto zmluva sa uzatváta na dobtr určitú,a to na 5 (pát') rokov odo dňa nadobuclnutil
účinnostitejto znrluvy.
Táto zrrrluva zanlká
a) uplyntrtírrr doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) písonrnou dohodou zmluvných strán.
c) jednostrannýnr písomným odstúpenímktoroukol'vek zo zmluvných strán pri
podstatnom porušenítejto zmluvy. Za podstatné porušenie sa považrrje akékol'vek
poruŠenie tejto znrlr"rvy. Odstúrperrie je ťrčinrrédňom jeho doručenia druhej zrnluvnej
Strane,

d) písornnou výpoveďou ktorejkol'vek zo zrnlrrvných strán a to a"j bez uvedenia dóvot]u
výpovede" Výpovedná lehota je 60 dni azačínaplynút' prvýrn dňon' nasledtrjúrcelro
kalenclárneho nresiaca po doručenívýpovede drLrhej zmluvnej strane.

Cl. VI
záverečnéustanovenia
1, Táto zmluva

2.

3"

4.

nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnýni stranami a ťrčinnost'dňon-l
dnijei zverejnenia v centrálnom registri zmlťrv.
Ztnenu, doplnenie, alebo zrr-ršenie dohodnutých podmienok vzájomného vzt'ahu nrožno
uskutoČnit' ien íbrmou písomného,očíslovanéhoa zmluvnými strarrami podpísarréiio
dodatkr-r na základe vzájomnej dohody, alebo pokial' by to vyplynulo zo zmielr
a doplnkov právnycl"r norien. Dodatky a pr{lohy dohodnuté a riadne podpísané k tejto
znluve tvoria jej neoddelitel'nú súčast'.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach s platnost'oti originálu. z ktorých
každázmluvná strana obdržípo 2 (dve) vyhotovenia.
KaŽdá zo ztnluvných strán sa zavázuje menovat' kontaktnú osobu. ktorá btrde organizačne
zabezpeČovat' všetky činnosti sťtvisiace s plner-rírn podl'a tejto zmluvy. Kontaktná osoba
za poŽiČiavatel'a avypožičiavatel'aje uvedená vprílohe č. i, ktorá je neoddelitel'nou
súčast'otttejto zrr. luvy.
nasledr-rjúcim po

'*í,,r,.

,

5.

Pokiaf nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvný vň'ah sa riadi ustanovenian.
ObČianskeho zákonníka azikona č, 27811993 Z. z. aostaúrými všeobecne záváznými

právnyrni predpismi platnými na územi Slovenskej republiky.
6.

Zmluvné strany potvrdzujÚ, že všetky ustanovenia tejto zmluvy boli podrobne
Prerokované, ich význam a obsah je pre nich jasný azrozumitel'ný. Ďalej prehlasujú, že
Žiadna zo zmluvných strán nebude v budúcnosti pripisovat' ustanovenianl tejto zmluvy

íný významnežten, aký mali pri podpise tejto zmluvy.
]. Neoddelitel'nou súČasťoutejto zmluvy je Príloha č,1 _ protokol o odovzdaní aprevzatí
predmetu výpožičky.

V Bratislave,

dňa 12
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Za: Slovenskú republiku - Ministerstvo
republiky

V

ra

,.,(

t!a,

L

H./9

^-ctt*

t-T

....,.......Y-...........,'dňa 4o,

/v

6

./,_,

Za: O_bcqTesárske Mlyňany

_7""""""]í-......
generálny riaditeť sekcie informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing, Stefan Valkovič
starosta obce
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PRoToKoL

o odovzdaní a preyzatí technického

zariadenia

Predmet odovzdania a prevzatia

PC

Monitor LCD 23u

HP 600GlSFF
1ks

v.č.: CZC 4354 7J2

HP ED E23I
1ks
v.č: 3CQ 4270

Odovzdávajúci

subjekt: centrum podpory
949 01 Nitra, Piesková

7ON

Nitra
32

Multifunkčné
zariadenie
HP LJ 276
1ks
v.Č.: CNF 8G6Q B32

Cítačka

UsB

OMNIKEY 3I2l
1ks

v.č.: 00100 070

Preberajúci
subjekt: obecný úrad

g5I 76 T.Mtyňany, Hlavná č,647

kontaktná osoba: Jozef pintér
Funkcia: Radca
Tel. kontakt: 096130 5356

Podpis:

Funkcia: L// /Ll?/Z',4
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Nitre

Pozn.:

dňa:23.I0.2014
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