
1. Požičiavateť:

Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust, § 659 a nasl, Občianskeho zákonníka

(d'alejlen ,,Zmluva")

l.

Zmluvné strany

Slovenská republika - Štatistict<Y,úrad SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava

lČ0: 00166197
Konajúci: lng.Alexander Ballek, predseda úradu

(ďaleilen 
'SU 

SRu)

2, VYPožičiavatel': 
0,rcč a.,i,"'l|,,/. .J .- ,)

kód oÍ;;I;e6ta, .. {! ?-, Í,í:, fu ,, ",,
wonuiiiÍ. iít. knt se" / t,*I c]t 

",W,l§" 

starosta/pri mátor

(d'alej len',,Obec")
ll.

1. Vdňoch 15. februára 2021 až31. marca 2021sauskutočnísčit,anie obyvatel'ov podl'a záko_na č,22312019 Z, z, o sčitaníobyvatefov'

domov a bytov v roku iďz.li i ,^une a doplnení núii*l.r.' ,ár.nou, ÓuyuŇ 5á *Óz. sčitať okrem iného at s Pomocou mobilného

asistenta sčitania. Túto úlohu budú plniť mobilní asisteňti sčítania vymenováni starostom obce s využitim koncových zariadení a

ffiiilňffiów1.' .rúzÉň á oatovy,ctr služieb na pridelených SlM kaftách, 
.

2. účelom telto zmluvy l.i.5rre, šú šŘ poskytnúť ,iáiur-.yÁ'Ó,:,:ntom sčítania koncové zariadenia a SlM kaňY na výkon asistovaného

sčítania vteréne, rtore uóň,šú SR dodáné óodávatel,om'SolTRoN, s.r.o., so ;dl'ililýrárinská 5, 829,75 Bratislava, lČo: 35955678'

zapísaným v obctroonJri i.g.-ři oii.*eno suou'Ěáil.Úu, r, oooia sro, vtút<á číslo: 37618/B, na základe ZmluvY o dodani tovarov

a poskytnuti srivisiacicň'siužĚň l. žri,rr-s_or2020€óď; ana íg.to,zozo, *Ól j.jarát.iom Slovak Telekom, a,s,, so sidlom Bajkalská

28,81762 Bratislava, ie-ci s5 zós 469, zapisanýri;óř.ň.iliágirt,! o(;.^éň sŮJu Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka Č' 2081/B' na

základe Zmluvy o po.rŇi ,ouirnýcn trtaiovycň 
juzřu . oát wclrituzieu Č. ZML-3-59/2020-900 zo dňa 13'10'2020'

3. V súlade s účelom teló Zm1uvy šú sR bezptatn. pŇ.n*u óu.i ron.oue láiiri*, á SlM kartY (d'ale| len ,,Predmet výPoŽiČkY")

v stave spósobitom na iiaone uíivanie a obec predmet výpožlčky bez uý}rad oriiima.

4. Predmet výpožičky je špeciíikovaný v dodacích ri.t ii , rtliry,.r,, káji.;.'e,iror,,áu Č, 1 a tvorí neoddelitelnú sŮČasť tejto Zmluvy,

5. ŠU SR prehlasuje, že: !_ 
^l^..^_^l.Á 

_^^,ll^l

a'výlučnýmvlastnikompredmetuvýpoŽičkyleSlovenskárepublikavspráveSUSR,
b. Onec ma právo predmet výpožičky užívať bezplatne,

6, Obec sa zavázuje:
a. uživať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom Zmluvy,

b. uhrádzať prevádzkové náklady .p.ň;; ;ž,r;.im nre,aleú výpožiČky z vlastných finanČných prostriedkov,

c, .nranil,ióomáivýpozier<v pred pošt od.nim, stratou alebo zničenim,

d. neprenechať predmet výpožixv n. uiiuánie tretej osobe, . uýn*koú vymenovaných,mobilnÝch asistentov sČÍtania,

e. strpieť výkon kontroly/auditu ,úri;j.*ň; ; ,rj,ňoiier,ou p.čri il;i. Jeitániu a poskytnúť Óprávneným osobám vŠetku

, i:liť.l§ť; HXT šú sR vaoy koncového zariadenia resp. neíunkčnosť SlM karty príslušnému dodávatelovi,

g. p,.ilř;;;;šúšR;il;ó;;il"/r;.ňJ r,on*ue')u;;;i. "ap 
novÚ'náhradnú SlM kartu od PrísluŠného

h. i:.Ť;ťť'il.r. šú sn nanradné koncové zariadenie od dodávatel'a počas opravy vadného koncového zariadenia a Po

stoneini opiáuv toto naradné koncové zariadenie vrátiť dodávate|,ovi,

i, oznamovať šú sR skutočnosti Jó;;áňrl6,flatnenie nárokov z vád koncového zariadenia,

i. *n.*řuuiffi;; šů šCilil;t.ilii;óňrěmv s monir.ými ntasovými stužbamiadátovými sluŽbami na SlM kaňe

7. Zmluvasauzatváranadobuurčitúdo15.4.202j,'ó;'áóňiáóórry.nonióo.t.one.ňídobyvýpoŽičky|eObecPovinnávrátiťPredmet
výpožičky ŠÚ SR. 

lll.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdži jeden exemplár,

Z. Zrtuva naOo'Uúa'a platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, 
.

3. Zmluva nadobúda uorŇ ln.*'prevzatia koncového záriadenia uvedeným v dodacom liste,

+. Ňuóáo.rit.r,nou súčasťou tejto Zmluvy sú kópie dodacích listov.

za šú sR:
Bratislava, dňa 23,1 1,2020

-,i,
Za Obec:

tander Ballek
a úradu

,,1rv

starosta/primátor

/ /Z 2r7a


