
ZM.LIJVA
o výpožičke hnutel'ného majetku štátu

ě. p. SITB-ooŻ-20Ż0l001 57l-00 1

uzatvorená podľa $ l3 zákona Náľodnej rady ě. Ż78lL993 Z' z' o správe majetku štátu v znení
neskoľších predpisov (d'alej len ,,zákon č). Ż78/1993 Z' z.) (ďa|ej len ,,zmluva")

čl. r.
Zmluvné strany

PoŹiéiavateľ: Slovenská ľepublika zastrĺpená Ministeľstvom vnútľa Slovenskej
republiĘ
Pribinova Ż, 8l2 7 Ż Bratis\av a
001 s 1 866
Ing. Rastislav Rejdovian
generálny riaditeľ sekcie informatiĘ, telekomunikácií a bezpečnosti
Ministersfua vnútľa Slovenskej republiky na ztklade plnomocenstva č. p.: SL-
oPs-2020/0 0 l 328-Ż9 6 zo dňa 23'09.2020

(ďalej len,'požičiavatel*')

so sídlom:
lČo:
Zastúpený

Vypožičiavateľ:
so sídlom:
Ičo:
Zast{ryený:

a

obec Staškov
JozefaKľónera 588' 023 53 Staškov
003r4293
Ing. Ladislav Šimčisko
staľosta

(d'alej len,,vypožičiavatel'')
(ďalej aj ako ,,zmluvné stľany")

uzatvźtrajűtúto zmluvu v nasledujúcom zręní.

čl. u.
Pľedmet zmluvy

l. Pľedmetom tejto zmluvy je ztxäzok požičiavateľa za podmienok dohodnu|ých v tejto zmluve
pľenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnutelný majetok štátu
v správe Ministerstva vnúha Slovenskej republiĘ, a to počítač stolný; tlačiareň - multifunkčná; 2
čítacie zariadenia čipovych kariet; 2 zobrazovacie zanadenia - monitory; predlžovací kábel USB,
ktoqý je špecifikovaný v prebeľacom protokole č. 1 a 2, l<toté sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy (ďalej len 

',predmet 
qýpožičky").

2. Pľedmet výpožičĘ je vedený v účtovníctve poŽičiavateľa. obstarávacia cena pľedmetu výpožičky
je 154l,16 eur (slovom: tisícpäťstoštyľidsaťjeden eur ašestnásť centov) aúčtovná hodnota
pľedmetu výpožičĘ je 0,00 euľ (slovom: nula eur a nula centov)' Predmet uýpožiěky sa nachádza
v obj ekte vypožičiavatel'a.

3' Predmet ýpožičky je pre požičiavateľa dočasne pľebytoěným majetkom na zźtk|ade Rozhodnutia
o dočasnej pľebytočnosti majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. p. 3ITB-002-20Ż0ĺ000864-002 zo dňa 26.05.Ż020.

cl. ilr.



Účel rrýpožičky
Pľedmet v'ýpožičĘ bude vypožičiavateľ uźivať za účelom zabezpečenia plnenia úloh v rámci
pľedmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

& ľv.
Doba trvania výpožičky

Táto zmluva sauzatvárana dobu určitú, a to na päť (5) rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti

cl. v.
Práva a povinnostĺ zmluvných stľán

l. Vypožiěiavatel' je oprávnený bezplatne užívať pľedmet výpožiěĘ riadne a v súlade s úěelom,
ktoý sa dohodol v tejto zmluve.

2. VypoŽiěiavateľ je povinný predmet vypožiěky chrániť pred poškodením, stratou a zniěením.
3. }YPoŽičiavateľ nesmie pľedmet v'ýpožiěky prenechať na užívanie tretej osobe.
4. Upľavy pľedmetu výpožiěky môžu byť vykonané len po predchádzajúcom písomnom súhlase

pożićiavateľą pľiěom ho nesmie poškodiť alebo znehodnotiť.
5' Vypožiěiavateľ je povinný umožniť oprávneným osobĺá"m požičiavatel'a, za svojej pľítomnosti,

alebo prítomnosti ním poverenej osoby vykonať kontľolu dodržiavania účelu výpožičky a to 1-kľát
do roka prípadne podľa potreby.

6. Vypožiěiavateľ je povillĺlý zabezpečiť opravu a údľžbu predmetu qŕpožiěky tak, aby táto bola
počas doby ýpožiěĘ v prevádzkyschopnom stave, spôsobilom na riadne užívanie v súlade
so všeobecne zźxaznými pľávnymi predpismi platnými na űzemí SR na zaistenie bezpeěnosti a
ochľany zdravia pri práci.

7 ' Vypožičiavateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí na predmete ýpožiěky vlastným
zavinením alebo jeho nespľávnym užívaním.

8. Vypožiěiavatel' je povinný pľedmet vypožiěĘ vrźltiť, v prípade, źę ho nepotľebuje na úěel
dohodnuý v tejto zmluve, najneskôľ však do konca doby výpoŽičĘ.

9. Vypožiěiavateľ sa zaváruje, że najneskôr do 15 dní po skoněení výpožičky odovzdá pľedmet
výpožičky formou písomného pľotokolu osobĺám poveľeným požičiavatel'om, v stave spôsobilom
na riadne uźívanie, s pľihliadnutím na zodpovedajúcu mięru opotrebenia pri ľiadnom užívaní po
dobu výpožičĘ.

čl. vĺ.
Predpokladané pľevádzkové náklady

Požiěiavatelbvi v súvislosti s pľedmetom ýpožiěĘ nevznikajűžiadne pľevádzkové náklady, nakolko
všetĘ náklady spojené s pľedmetom výpožičĘ vrćÍanę prępľaYy hľadí vypoźiěiavatęľ, okrem
pľedpokladaných prevádzkovych nákladov podl'a čl. V. bod 6 tejto zmluvy.

čl. vn.
Skončenie výpožičky

l. Zmluva o ýpožičke sa skončí:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoltek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s qýpovednou

lehotou tń (3) mesiace, lłorő začlna plynúť od pľvého dňa mesiaca nasledujúceho po doruěęní
výpovede druhej zmluvnej strane,

c) písomným odstupením vypožićiavateľa od zmluvy, ak sa predmet qýpožiěky stal nespôsobilým
na riadne užívanie, priěom odstupenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zĺnluvnej strane.

d) písomným odstupením požiěiavatel'a od zmluvy v prípade ak:
da) vypožiěiavatel'užíva predmet ýpožiěĘ v Íozpore s účelom dohodnut'ým v tejto zmluve,
db) vypožičiavateľ pľenechá predmet výpožiěky alebojej časť tretím osobám na uŽívanie.

Ż. odstúpenie ję účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

čl vrrr.



Zíverečné ustanovenia
1. Pľávne vďahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa ľiadia ustanoveniami zákona NR SR

č,.21811993 Z. z., oběianskeho zákonníka a ostatných všeobecne závđnlých právnych predpisov
platných na ilzemi Slovenskej ľepubliĘ'

Ż' Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stľanami a úěinnosť v deň

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia.
3. Akékoltek zmeny alebo doplnenia tejto zmluql je možné vykonať len vo forme písomných,

číslovaných dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
4' Zm|uvné stľany sa đohodli, že za písomnú formu pre úěely tejto zmluvy považujú qýlučne

vykonávanie právnych úkonov podl'a tejto zmluvy v súlade so zákonom č). 21ŻĺŻ0|6 Z. z. o
dôveryhodných službách pľe elektronické transakcie na vnútoľnom tľhu a o Zrnene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v zneni neskorších predpisov (d'alej len

,,zäkon č,. Ż7ŻlŻ016 Z' z."). Písomná forma je zachovaná,,ak je vykonaná v súlade so zákonom ě.

27212016 Z. Z. a uskutočnená je prostredníctvom Ustredného portálu verejnej spľávy
https ://www. slovensko. sk

5' Zmluvné stľany vyhlasujú, že si tuto zmluvu pred jej podpísaním ľiadne prečítali, uzatvárajű ju
podl'a ich slobodnej vôle, uľěite, vźňne a zrozumitęľne, nie v tiesni, ani za nápadne neqýhodných
podmienok, ěo potvrdzujú svojimi podpismi.

6. Zmlwa je vyhotovená v písomnej foľmę s elektronickými podpismi zmluvných stľán podl'a zákona
č,.2''12lŻ016 Z. z.

V Bratislave, dňa podl'a ěasovej peěiatĘ

Za: pożićiavateľa Za: vypożiěiavateľa

Ing. Rastislav Rejđovĺan
geneľálny riaditeľ sekcie infoľmatiĘ,
te lękomunik źrcií a bezpeěnosti
Ministeľsfua vnútra Slovenskej republiĘ

starostďprimátoľ uvedený v kvalifikovanom
elektronickom podpise

,r, /

Infoľmatívna poznámka _ tento dokument bol vytvoľený a podpísaný elektľonicky


