
1. Požičiavatel':

so sídlom:
tČo:
v zastúpení:

(ďalej len,,požičiavatelo")

a

2. Vypožičiavatel':
obec (mesto):
so sídlom:
IČo:
v zastúpení:

Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
Pribinova 2, 8I2 7 2 Bratislav a
00151 866
plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského azáchrawtého
zboru, na zák|aďe plnomocenstva č. p. :

SL-OPS-2020 l 001328-23 5 zo dřn I0.06.2020

Obec Gáň
Obecný úrad Gáň ě.27,924 0I Gáň
00305944
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka obce

(ďalej len,,vypožičiavateť")
(ďalej spolu len,,zmluvné strany'o)

čHnok I.
Predmet a účel výpožičky

1. Predmetom tejto zmluvy je závázok požičiavatel'a vsúlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č.27811993 Z. z. o správe majetku štátu v zneníneskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon č,27811993 Z, z.") aza podmienok dohodnutých vtejto zmluve
prenechať vypoŽičiavateťovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteťný
majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka:

kategória:
značka:
obchodný nénov:
typlvariantlverzia:
výrobca vozidla/poilvozku:
druh karo série/nadstavby :

identifi kačné číslo motora/typ) :

VIN:
osvedčenie o evidencii č.:
farba:
rok výroby:
príslušenst v o l výbav a:

obstarávacia hodnota (€) :

účtovná hodnota (€):
(ďalej len, predmet výpožičky").

N2,
IVECo,
CAS 15,
IS7OCI2BA/WISS/1 5 l 0.7 5,
WAWRZASZEK ISS SP.Z o.o,, PoL,
SG HASIČSKÁ,
FlCFL4l1J*C
ZCFCIl0A305054724
PF 599313
červená
20l5
podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
tejto zmluvy o ýpožičke,
114 813,60 €
68 561,60€
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,.,, ZMLUVA o yýpoŽlčxE
č. KRHZ_TT-VO -2o2a /81_096
uzatvorená § 659 až 662 Občianskeho zákonníka

a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993Z.z.
o správe majetku štáťu v znení neskorších predpisov {d'alej len,,zmluva"J medzi zmluvnými stranami:



účelom v}požičky je užívanie predmetu výpožičky na zabezpeČenie plnenia Úloh obce

(mesta) ná ,iseku oóhru.ry pred požiarmi podťa zákona č. 3I4l200I Z. z. o ochrane Pred

požiarmi v zneníneskoršicň predpisov (ďalej len ,,zákon ě. 3I4l200I Z. z.") súvisiacich so

zdo|ávanímpožiarov a vykonávanim záchtamých prác pri živelných pohromách a iných

mimoriadnyóh udalostiaóh a na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov

dobrovoťného hasičského zboru obce vrátane siíažív hasičskom športe, ktoré sú súčasťou

odbornej prípravy.
predmeiqipožičky sa stal dočasne prebytočným majetkom štátu na základe rozhodnutia

č. p. PHZ-OPK2,20I51000840-070 zo dňa 03.12.2015,
požičiavateť vyčísli| prevádzkové náklady spojené s uŽÍvaním predmetu výPoŽiČkY na

203,10 EUR.

čHnok II.
Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky

odovzdanie aprevzatie predmetuvýpožičky sa uskutoční do 5 dní od ÚČinnosti tejto

zmluvy a to fórmou písomného proiokolu o odovzdaní aprebratí predmetu výPoŽiČkY

podpísaného oboma zmluvn;;mi siranami, ktoý je neoddelitefnou súČasťou tejto zmluvY

áko príloha č. 2 tejto zmluvy (ďalej len,,protokol").
po zániku tejto ;mluvy Ódovzdi vypožiěiavateť požlěiavateťovi predmet výPoŽiČkY

nepoškodeny á trptn;;, ,, ,turr", v akom Úo prevzal, s prihliadnutím na obvYklé oPotrebenie,

v termíne stanovenom požičiavatel,om a to formou protokolu.

Článok III.
Práva povinnosti zmluvných strán

Vypožičiavateť sa zav ázuje,.

a| zabezpečiť, aby preámet qýpožičky bol riadne užívaný v súlade , j..ho určením
' 

váťa^dom na.letro konštrukciu a vybavenie, a to ýhradne na účely plnenia Úloh obce

na úseku ochrany pred požiarmi podťa zákona č. 3I4l200I Z. z. súvisiacich so

zdo|ávanim poziarov a s vykonávanim záchtanných prác pri živelných Pohromách a

iných mimoiiadnych udaíostiach a na účely odbornej prípravy a výcviku členov

dobrovofného hasičského zboru obce vrátane suťaži v hasiČskom Špofte, ktoré sú

súčasťou odbornej prípravy (čl. I. bod 2. tejto zmluvy),

b) udržiavať predmet vYpoZi8r<y v technicky bezchybnom stave, riadne ho uŽÍvať v súlade

s jeho určením, doáržiava/ výrobcom stanovený návod na jeho obsluhu a ÚdrŽbu

,iátun" príslušenstva aďoďržiavať všetky lehoty záručných a servisných. oPráv Podťa

dispozícií ýrobcr_r/do dávateta a ich vykonávanie v autorizovanom servise prísluŠnej

qýrobnej znaěky,
c) iwaarŮ z vlastnych prostriedkov všetky náklady spojené s prevádzkou a s ÚdrŽbou

predmetu qýpožičky a jeho opravami vrátane nákladov spojených s vYkonávaním

povinných táónnict<;;ch kontrol, odborných prehliadok, revízii a podobne,

d) zabezpečovať, aby všetci členovia dobrovoťného hasiČského zboru obce mali

absolvovanú určenú odbornú prípravu podťa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky ě. 61112006 Z. z. ohasičských jednotkách (ďalej len ,,vyhláška Č. 61 112006

J.

4.

1.

2.

1.

Z. z!'),
e) zúezpeóovať, aby člen

dobrovoťného hasičskóho
dobrovoťného hasičského zboru obce vo funkcii veliteť

zboruobce mal odbornú spósobilosť podťa § 24 vyhlášky č,

6II12006 Z, z.,

0 zabezpeěovať účasť členov dobrovoťného hasičského zboru obce vo funkcii strojník na
' 

predpisaných školeni ach zameraných na obsluhu, úďržbu abežné opravy Predmetu
qýpožičky a jeho príslušenstva,

g) ,u:b"rpetorar treásr členov dobrovoťného hasičského zboru obce spolu s Predmetom
výpožieky na odborno-metodických školeniach a cvičeniach organizovaných ilzemne

pi i, l,rSno,, or ganizačnou j ednotko u Has i č ského a záchr anného zb oru,

2

í



2.

h) zabezpeěovať po dobu výpožiěky na vlastné náklady nákup prevádzkových kvapalín
(nafta, benzin, mazivá a podobne) nevyhnutných na prevádzku predmetu výpožičky,

D zabezpeěiť, aby predmet ýpožičky bol po dobu výpožičky trvale garážovaný vo
vykurovanej (temperovanej ) gar éňi hasičskej zbroj nice,

j) zabezpečiť vybavenie všet§ých členov dobrovoťného hasičského zboru obce osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami s uvedením jednotného označenia (názvu) obce
na vykonávanie činnosti v hasičskej jednotke.

P ožičiavatel sa zav ázuj e
a) preukázateťne oboznámiť vypožičiavatel'a pred odovzdaním predmetu výpožičky do

lživania s návodom na obsluhu a príslušnými technickými normami, ktoré upravujú
pravidlá uživania predmetu výpožičky a jeho príslušenstva,

b) poskytovať prostredníctvom územne príslušnej organizačnej jednotky Hasičského
azácltranného zboru vypožičiavateťovi odbornú pomoc pri vykonávaní odbornej
prípravy členov dobrovoťného hasičského zboru obce s vybranými technickými
prostriedkami,

c) r,ykonávať prostredníctvom územne príslušnej organizačnej jednotky Hasičského
a zácltranného zboru raz za rok odborno-metodické školenie pre členov dobrovofného
hasičského zboru obce zamerané na využitie vybraných technických prostriedkov
v ásahovej činnosti pri zdolávani požiatov a vykonávaní záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

d) uhrádzat' po dobu výpožičky povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spósobenúprevádzkoupredmetuvýpožičkypodl'azákonač.381/2001 Z.z,opovinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zínene a doplnení niektoqých zákonov y zneni neskorších predpisov týkajúce sa
hasičského automobilu cisternová automobilová striekačka výrobné č.
ZCFCI70A305054724.

Vypožičiavatef nie je oprávnený prenechať predmet l}požičky do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky inej osobe. Ak by vypožičiavatef prenechal predmet výpožlěky do nájmu,
podnájmu alebo výpožičky inej osobe, je taká zmluva je neplatná,
Ak má byť predmet výpožičky použitý na cestu do zahraničia, je l,rypožičiavatef povinný
ohlásiť to písomne najneskór tri (3) dni vopred požičiavatefovi; to neplatí, ak ide
o poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov a vykonávani záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v zal. anlči v súlade osobitnými predpismi
alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná; v takom
prípade sa použitie predmetu výpožičky na cestu do zahraničia oznámi požičiavatefovi bez
zbytočného odkladu po návrate naízemie Slovenskej republiky.
Vypožičiavatef je povinný po dobu l}požičky chrániť predmet výpožičky pred
poškodením, stratou alebo zničením a ufuádzať všetky škody spósobené na predmete
ýpožičky.
Vypožičiavateť je povinný ohlásiť každé poškodenie predmetu výpožičky, každí poruchu
alebo iný nedostatok (závadu), ktoré nie je možné odstrániť v rámci bežnej údržby alebo
opravy požičiavateťovi a v prípade účasti na dopravnej nehode vždy q najbližšiemu útvaru
Policajného zboru.
Vypožičiavatef je povinný umožniť osobe, ktorá sa preukáže písomným poverením
vydaným požičiavatefom, prístup kpredmetu výpožičky, aby mohla lykonať kontrolu
dodržiavania povinností vypožičiavateťom, ako aj technický stav predmetu qýpožičky.
Vypožičiavatef je povinný umožniť osobe, ktorá sa preukáůe písomným poverením
vydaným požičiavateťom, vykonať najmenej Taz za rok firzickú inventarizáciu predmetu
výpožičky.
Požičiavatef je oprávnený požadovat' vrátenie predmetu qýpožičky aj pred skončením
dohodnutej doby výpožičky podťa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ak vypožičiavateť neužíva

4.

5.

6.

7.

8.

9.

í?



Predmet výPoŽiČkY riadne alebo ak ho užívav rozpore s účelom, ktorému slúži (článok I.bod2. tejto zmluvy).

čHnok IV.

1. Táto zmluva sauzatvár" ,"oo:ffi ffiffiTJrTt|':u:I.'"'
2. Táto zmluva sa móže skončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v tejto dohode,b) PÍsomnou výPoveďou ktorejkoťvek zmluvnej strany bez uvedenia dóvodu,
s výPovednou lehotou jeden mesiac, ktorá zaíína plýnút' prvým dňom mesiaca
nasleduj úceho po doručení výpovede,

c) PÍsomným odstúPením od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou v prípade jej
Podstatného PoruŠenia, pričom. za podstatné porušenie sa považuje 

-pÓ-s"ňió
akejkol'vek Povinnosti stanovenej toutďzmluuou. Ódrtúpenie od tejto zmluvyle účinné
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

čhnot V.

1. Táto zmluva nadobúaa ptut,rÍÍH:T:§Tffi".T," obidvomi zmluvnými stranami
a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvtho zverejn enia. Zmluvu zverejní ako prqýpožičiavate[.

2, Nadobudnutím ÚČinnosti tejto zmluvy zanikázmluva o výpožičke č. KRHZ _TT_23gl2015_
078 uzaworená medzi zmluvnými stranami dňa21.12.2015.

3, ZmenY alebo doPlnenia tejto zrrluvy je možné vykonať iba formou písomných
a oČÍslovaných dodatkov, kloré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú
neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy.

4, Práva a Povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
PrísluŠnými ustanoveniami zákona ě.278/1993 Z. z., občianskeho zákónníka a ostatných
vŠeobecne závázný_ch Právnych predpisov platných naúzemíSlovenskej republiky.5, Táto zmluva je vYhotovená v štyrocň rov.rbpi.Óch s platnost'ou originálu, z ktoýchkaždá
zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

6, Zmluvné StranY vYhlasujú Že si túto zmluvu riadne prečítali, jej jednotlivým ustanoveniam
rozumejú a zavázlljú sa ju dobrovol'ne plnit'. Ďalej áodne 

"vyhlasujrl, 
ze t,ito zmluvuuzavierajú nazáklade ich slobodnej vóle ávážne,že nebola uzavieraniv tiesni zanápadne

nev'ýhodných Podmienok, ich zmluvné prejav} sú dostatočne určité a zrozumítel,né,
zmluvná voťnosť nie je obmedzená a ni inak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručnepodpísali.

7, Neoddeliteťnou súČasťou tejto zmluvy sú Prílohy ě. l ,,Zoznam minimálnej technickej
výbavy" a Príloha č. 2 ,,Protokol o odov zd,aní a právzatí'' ,

V Bratislave, dňa 
1l] 2SPí6" ,h\ V Gáni, dňa 2 6 ,10_ 2020

Zapožičiavatel

il
Za lypožíčiavatel'a:

ru

Z;
plk. Ing. Pavol M
prezident Hasičsk

.1

Mgr. Denisa
starostka obce

}
l 'l1

4


