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1. Požičiavatel': Slovenská ľepublika - Ministeľstvo vnútľa Slovenskej
ľepublilry
so sídlom: Pľibinova 2,8l272Bratislava
lČo: 00151 866
v zastupení: plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchľanného
zboru,ĺazik7adeplnomocensfuač. p.: SL-OPS-2020/001328-235 zo dňa10.06.2020
(ďalej len,,požičiavatelx')

a
2. Vypožičiavatel':

obec (mesto): Šaľa
so sídlom: Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
tČo: 00306185
v zastupení: Mgľ. Jozef Belický, primĺítoľ mesta

(ďalej len,,vypoŽičiavateľ")
(ďalej spolu len,,zmluvné strany")

čHnok I.
Pľedmet a účel vypožičlĺy

1. Pľedmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavatel'a v súlade so zĺĺkonom Naľodnej ľady
Slovenskej ľepubliky č.278/1993 Z. z. o správe majetku štĺĺfu v znenineskoľších pľeápisov
(ďalej len ,,ziĺkon č.278/1993 Z. z!') azapodmienok dohodnuých v tejto zmluve prenôchať
vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnutelný maiétok štĺtu
v správe Ministeľstva vnútľa Slovenskej republiky:
súprava povodňovej zérchrannej sluŽby pre hasičské jednotky:

Kategória:
Značka:
obchodný nénov:
Typ/variantlverzia;
Výľobca vozidlďpodvozku:
Druh kaľosérie/nadstavby :
Farba:
VIN:
osvedčenie o evidencii č.:
Rok výroby:
príslušensfuolvýbava;

obstaľávacia hodnota (€) :

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

02,
KOVOFLEX
KF-T-2
K2l03H/t000TB
KOVOFLEX, spol. s r.o., SVK
DC sKRŇovÁ
Čeľvená
U5DK20000F1000520
PC598796
20t5
podľobná špecifikáciaje uvedená v pľílohe č.1
tejto zmluvy o .ĺ1ýpožičke,

14 359,00
232,00



2. Účelom výpožičky je užívanie pľedmetu výpožičky na zabezpečenie plnenia úloh obce
(mesta) na úseku ochľany pľed poŽiaľmi podľa zžkona č,. 31412001 Z. z. o ochrane pred
poŽiarmi v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon č. 3l4l200l Z. z.") súvisiacich so
zdolávaním požiaľov a vykonávaním zácÍltanrlých pľác pri živelných pohľomách a
iných mimoľiadnych udalostiach a na účely vykonávania odboľnej prípľavy a rnýcviku členov
dobrovoľného hasičského zboru obce vľátane s:úťaží v hasičskom špoľte, ktoré sú súčasťou
odboľnej prípravy.

3. Predmet výpožičky sa stal dočasne prebýočným majetkom štátu nazál<lade rozhodnutia
č. p. PHZ-OP1<2-20 l 5 1000 1 649-0 09 zo dŤn 2I .I 0.20 I 5 .

4. PoŽičiavateľ vyčíslil prevádzkové naklady spojené s užívaním predmetu výpožičky na28,03
EUR.

čHnok II.
Odovzdanie a pľevzatie predmetu výpožičky

1. odovzdanie aprevzatie predmetu výpožičky sa uskutoční do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy
a to foľmou písomného protokolu o odovzdani aptebratí predmetu výpoŽičky podpísaného
oboma zmluvnými stranami, ktoý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako pľíloha č. 2
tejto zmluvy (ďalej len,,protokol").

2. Po ziĺniku tejto zmluvy odovzdá vypožičiavateľ požičiavateľovi predmet výpožičky
nepoškodený a úplný' v stave' v akom ho prevzal, s pľihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
v termíne stanovenom požičiavateľom a to formou protokolu.

ČHnok III.
Pľáva povinnosti zmluvných stľán

1. VypoŽičiavateľ sa zavänlje
a) zabezpečiť, aby predmet výpoŽičky bol riadne užívarý v súlade s jeho určením vzhl'adom

na jeho konštrukciu a vybavenie, a to výhradne na účely plnenia úloh obce na úseku
ochĺany pred poŽiaľmi podľa zékonač.3I4l200I Z. z. silvisiacich so zdolávaním
požiaľov a s vykonávaním záct'ranných prác pľi Živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach a na účely odbornej pľípravy a výcviku členov dobrovoľného
hasičského zboru obce vrátane siťaži v hasičskom špoľte, ktoľé sú súčasťou odboľnej
prípravy (č1. I. bod 2.tejto zmluvy),

b) udtžiavať pľedmet výpožičky v technicky bezchybnom stave, riadne ho užívať v súlade
s jeho určením, dodtžiavať qýľobcom stanovený návod na jeho obsluhu a údľŽbu vľátane
pľíslušenstva a ďodrŽiavať všetky lehoty záručných a seľvisných opľáv podl'a dispozícií
qýrobcďdodávateľa a ich vykonávanie v autorizovanom seľvise príslušnej výľobnej
značky,

c) uhrádzať z vlastn]ých prostriedkov všetky nĺáklady spojené s pľevádzkou a s údrŽbou
predmetu výpoŽičky a jeho opľavami vrátane nákladov spojených s vykonávaním
povinných technických kontrol, odbomých pľehliadok' revizíí a podobne,

d) zabezpečovať, aby všetci členovia dobľovoľného hasičského zboru obce mali
absolvovanú určenú odbomú prípravu podľa vyhlášky Ministerstva vnútľa Slovenskej
republiky č.61112006 Z. z. o hasičských jednotkách (ďalej len,,vyhláška č. 61112006 Z.
zi'),

e) zabezpečovať, aby člen dobľovoľného hasičského zboru obce vo funkcii veliteľ
dobľovoľného hasičského zboru obce mal odbornú spôsobilosť podľa $ 2a vyhlášky č.
6ll/2006 Z.2.,

0 zabezpečovať účasť členov dobrovol'ného hasičského zboru obce vo funkcii strojník na
predpísaných školeniach zameraných na obsluhu, údrŽbu a bežné opravy pľedmetu
výpožičky a jeho príslušenstva,

g) zabezpečovať účasť členov dobrovoľného hasičského zboru obce spolu s pľedmetom
výpožičky na odborno_metodických školeniach a cvičeniach organizovaných územne
príslušnou organizaénou jednotkou Hasičského a zäcltanného zboru,

z



h) zabezpečovať po dobu qýpoŽičky na vlastné náklady nákup prevádzkoqých kvapalín
(nafta, benzin,mazivá a podobne) nevyhnutných na pľevádzku predmetu qipoŽičky,

i) zabezpečíť, aby predmet výpožičky bol po dobu qýpožičky trvale gaľĺížovaný vo
vykurovanej (temperovanej) garáži hasičskej zbrojnice,

j) zabezpečíť vybavenie všet\ých členov dobrovoľného hasičského zboru obce osobnými
ochľannými pľacovnými prostľiedkami s uvedením jednotného označenia (názvu) obce
na vykonávanie činnosti v hasičskej jednotke.

2. PoŽičiavateľ sazaväzuje
a) preukánateľne oboznámiť vypožičiavateľa pred odovzdaním predmetu výpožičky do

uživania s návodom na obsluhu a príslušnými technickými normami, ktoľé upravujú
pľavidlá uživ ania predmetu výpožičky a j eho príslušenstva,

b) poskytovať prostľedníctvom územne príslušnej organizačnej jednotky Hasičského
a zácltanného zboru vypoŽičiavatel'ovi odboľnú pomoc pľi vykonávaní odbornej
pľípravy členov dobľovol'ného hasičského zboru obce s vybranými technickými
prostľiedkami,

c) vykonávať prostľedníctvom územne príslušnej oľganizačnej jednotky Hasičského
a záchranrĺého zboru raz za rok odborno-metodické školenie pľe členov dobrovoľného
hasičského zboru obce zameľané na vyuŽitie vybľaných technických pľostľiedkov
v zásahovej činnosti pri zďolávaní požiarov a vykonávaní záchuanrých prác pri živelných
pohľomách a iných mimoľiadnych udalostiach,

d) uhľádzať po dobu výpožičky povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou predmetu výpoŽičky podľa zékona č. 381/200l Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa
tľansportného prostriedku súpravy, výrobné č. U5DK20000F 1 000520.

3. VypoŽičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo
výpožičky inej osobe. Ak by vypoŽičiavatel' prenechal predmet výpoŽičky do nájmu,
podnájmu alebo výpožičky inej osobe, je taká zmluva je neplatná.

4. Ak má byť pľedmet výpožičky použity na cestu do zahľaničia, je vypožičiavateľ povinný
ohlásiť to písomne najneskôľ tri (3) dni vopľed požičiavateľovi; to neplatí, ak ide
o poskýnutie pomoci pri zdolávani poŽiarov a vykonávaní záchrarných prác pri Živelných
pohľomách a iných mimoriadnych udalostiach v zaltaníči v súlade osobitnými predpismi
alebo medzinaľodnými zmluvami, kto4irni je Slovenská republikavíazaná; v takom
pľípade sa pouŽitie predmetu výpožičky na cestu do zahraníčía oznélmi požičiavatel'ovi bez
zbytočného odkladu po návrate na územie Slovenskej ľepubliky.

5. Vypožičiavateľ je povinný po dobu výpožičky chľániť predmet výpoŽičky pľed poškodením,
stľatou alebo zničením avluádzať všetky škody spôsobené na predmete výpoŽičky.

6. VypoŽičiavateľ je povinný ohlásiť kďŽdé poškodenie pľedmetu výpožičky, kďŽdí poruchu
alebo iný nedostatok (závadu), ktoré nie jq možné odstľániť v rámci bežnej idržby alebo
opravy požičiavateľovi a v prípade účasti na dopravnej nehode vždy aj najbližšiemu útvaru
Policajného zboru.

7. Vypožičiavateľ je povinný umoŽniť osobe, ktorá sa preukaže písomným poverením
vydaným požičiavatel'om, pľístup k pľedmetu výpoŽičky, aby mohla vykonať kontrolu
dodrŽiavania povinností vypožičiavatel'om, ako aj technický stav predmetu qýpoŽičky.

8. VypoŽičiavateľ je povinný umoŽniť osobe, ktorá sa pľeukáŽe písomným poverením
vydaným požičiavateľom, vykonať najmenej raz za rok $zickú inventarizáciu predmetu
výpožičky.

9. Požičiavateľ je opľávnený poŽadovať vrátenie predmetu výpoŽičky aj pred skončením
dohodnutej doby výpožíčky podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ak vypožičiavateľ neuŽíva
predmet výpoŽičky riadne alebo ak ho užíva v rozpoľe s účelom, ktorému sluŽi (članok I.
bod2. tejto zmluvy).

J



Clánok IV.
Doba trvania a zánikzmluvy

1. Táto zmluvasauzatvára na dobu určitú a to do 30. 6. 2022.
2. Táto zmluva sa môŽe skončit':

a) písomnou dohodou zmluvných stľán a to dňom uvedeným v tejto dohode,
b) písomnou výpoved'ou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s výpovednou

lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledújĺceho po
doľučení výpovede,

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoľoukoľvek zmluvnou stľanou v pľípade jej
podstatného poľušenia' pľičom za podstatné porušenie sa považuje porušenie at<e;t<oľveŕ
povinnosti stanovenej touto zmluvou. odstúpenie od tejto zmluvyje účinné dňóm jeho
doručenia dľuhej zmluvnej strane.

čunoľ V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stľanami
a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Zmluvu zveiejní ako prvý
poŽičiavateľ.

2. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zaniká zmluva o výpoŽičke č. KRHZ-NR-41g-
03 4 l 20 l 5 uzatv or ená medzi zmluvnými stranami dňa 27 . I 0 .2O l 5 .

3. Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moŽné vykonať iba foľmou písomných
a očíslovaných dodatkov, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
pľĺslušnými ustanoveniaml zákona č. 278/1993 Z. z., občianskeho zákónníka a ostatných
všeobecne záväznýchprávnych predpisov platných nauzemi Slovenskej ľepubliky.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch ĺovnopisoch s platnosťou oľiginálu, z ktoiýchkaždá
zmluvná strana obdrží dva ľovnopisy.

6. Zmhvne strany vyhlasujú Že si túto zmluvu ľiadne prečítali, jej jednotlivým ustanoveniam
ľozumejú a zaväzuju sa ju dobľovoľne plnit'. Ďalej zhodne vyhlasuj u', že tuto zmluvu
uzavierajunazáklaďe ich slobodnej vôle avážne, Že nebola uzavieranáv tiesni zanápadne
nevýhodných podmienok' ich zmluvné prejavy sú dostatočne uľčité azrozumitel'né, zm|uvná
vol'nost'nie je obmedzená anaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Pľílohy č. 1 ,,Zoznam minimálnój technickej
výbavy" a Pľíloha č. 2 ,,Pľotokol o odovzdaní aprevzati,,.

V Bľatislave, dňa1 l- -10- 2ÍJ2ĺl V Šali, dňa 1 /- _ĺ0_ 2020

ZavypožIčiavateľa:Za požičiavateľa:

I

,I
.li

.1.i

....tlyĺjt)

plk. Ing. Pavol Mikulášek
pľezident Hasičského a záchrarulého zboľu

Mgr. Jozef
i,

i')
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pľimátoľ Saľa



označenie Množstvo VÝľobné číslo
Tľanspoľtný prostriedok súpravy s dokumentáciou

lks u5DK20000F1000s20
Ľavát
strana

I Motoľové kalové čerpadlo lks 2015t09/189
2 Elektrocentrála lks 3645 -15
aJ Plávajúce čerpadlo lks 15081048
4 Kovová kľhla na vodu lks
5 Kovové vedľo lks
6 Nasávací kôs lks
7 Redukcia k pľotipovodňovei zábrane lks
8 Kl'uč na spoiky 2ks
9 Ventilové lano 20m lks
10 Záchýné lano s kaľabínou 1ks

1l Hadica pre ýfukové plyny l,5m k elektľocentľále lks
t2 Kl'úč na koleso 19 lks
13 Redukcia z l3-pólovei na 7-pólovú zásuvku lks
t4 Ťažnéoko DIN40 lks
15 Zámokupínacej hlavice s 2ks kl'účmi lks
I6 MaticaMl2 2ks
t7 Pomocná doťahovacia ýč zuboých spojok lks
18

t9

Tlaková hadica

Elektrické kalové

5ks

lks 20t51061489K
20 Plastoqý kanister na PHM,20l lks
21 Prenosná pľotipovodň ov á zátbrana 4ks

22

22a

22b

Príslušenstvo k pľotipovodňovej zábrane, je súčasť
balenia zábrany:

Sada na opravu protipovodňovej zátbľany

Upínacie pásy k pľotipovodňovej zábrane
4ks

8ks
22 Predlžovací vodič na pľenosnom naviiaku 400V lks
23 Pľedlžovací vodič na prenosnom naviiaku 230V lks
24 LED lampa so stoianom lks
25

25

Zložka s dokumentáciou

Nasávacie vedenie

lks

3ks
26 Cestárska metla lks
27 Stavebná lopata lks
28 Vidly 1ks
29 Fkable lks
30 Búracia sekeľa lks
31 Sekeromotyka lks
32 Krompáč lks

Príloha č. 1 k zmluve o výpoŽičke č. KRHZ-NR-VO-15 5-034ĺ2020

zozNAM TECHNICKEJ \^ŕBAVY

Pľavá stľana

Zadná stľana

5



33 Uzemňovací kolík s 5m vodičom 1ks

lks34 Kladivo 2ke
1ks35 Tlmica
2ks36 Zakladacikln
1ks37 Rezervné koleso

2ks38 Kl'úč nadstavby

t
I

6


