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Zmluva o výpoŽičke
uzatvorená v zmysle ust, $ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

(d'alej len,,Zmluva'')

L

Zmluvné strany

1' PoŽičiavatel': Slovenská republika - Štatisticlĺy úrad SR
Miletičova 3,824 67 Bratislava
lČo:00'166197
Konajúci: lng. Alexander Ballek, predseda úradu

(d'alej len ,,ŠQ sn'';;

2. VvooŽičiavatel': ľ!.ĺ'ĺ'!..ĺl' 'J-ĺ'tr* . \/ ,tvĺ.'*''ĺĹ,iJ it lrL.'.ll-Ĺ'Ĺ .l, 'ir ] 'l5 .r,.'ĺ'. , tĹu: rjc i.6 l.ii
räj.6..l'.'ä, l l:. Ir:i"
konajÚci: ľ'|ĺJ.|. :'' Í'Ý.ĺ,t'í'''ľ:r','-'Shstarosta/E!ryitor
(d'alej len ,,Obec")

lt.

1. Vdňoch 15. Íebruára 2021 aŽ 31. marca 2021sa uskutočnĺsčĺtanie obyvatel'ov podl'a zákona č.22312019 Z. z. o sčĺtanĺobyvatel'ov,

domov a bytovv roku 2021 ao zmene a doplnenĺ niektoých zákonov' obyvatel'sa mÔŽe sčĺtať okrem iného a1 S pomocou mobilného

asistenta sčĺtania. Túto Úlohu budú plniť mobilnĺ asistenti sčĺtania vymenovanĺ starostom obce s vyuŽitĺm koncouich zariadení a

mobilných hlasouých sluŽieb a dátouých sluŽieb na pridelených SlM kartách.

2. Učelom tejto zmluvy 1e záujem ŠU SR poskytnúť mobilným asistentom sčĺtania koncové zaľiadenia a SlM karty na rnikon asistovaného

sčĺtania vieréne, ktoré boliŠU sR oodané dodávatel'om solTRON, s.r.o., So sídlom Plynárenská 5,829 75 Bratislava, lCo:35955678'

zapĺsaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vloŽka čĺslo: 37618/B, na základe Zmluvy o dodanĺ tovarov

a poskytnutĺ súvisiacich sluŽieb č. zML-3-61t2020-900 zo dňa 13.10.2020, resp. dodávatel'om Slovak Telekom, a.s., so sĺdlom Bajkalská

28,817 62 Bratislava' lČo: ss 763 469, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka č. 2081/B, na

základeZmluvy o poskytnutĺ mobilných hlasouých sluŽieb a dátorrých sluŽieb č. ZML-3-59/2020-900 zo dňa 13.'l0.2020'

3. V súlade s účelom tejto Zmluvy ŠU SR uezplatne prenecháva obci koncové zariadenia a SlM karty (d'alej len ,,predmet výpoŽičky")

v stave spÔsobilom na riadne uŽĺvanie a obec predmet výpoŽičky bez vyhrad prijĺma.

4. Predmet výpoŽičky je špecifikovaný v dodacĺch listoch, ktorých kópia je Prĺlohou č. 1 a tvorĺ neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy.

5. ŠU SR prehlasuje, Že:

a' výlučným vlastníkom predmetu vypoŽičky je Slovenská republika v správe SU SR,

b. obec má právo predmet rnipoŽičky uŽĺvať bezplatne.

6. obec sazavázuje:
a. uŽívať predmet ýpoŽičky riadne a v súlade s účelom Zmluvy,

b. uhrádzať prevádzkové náklady spojené s uŽĺvanĺm predmetu vypoŽičky z vlastných finančných prostriedkov'

c. chrániť predmet uýpoŽičky pred poškodenĺm, stratou alebo zničenĺm,

d. neprenechať predmet výpoŽičky na uŽívanie tretej osobe, s vynimkou vymenovaných mobilných asistentov sčĺtania,

e. strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uýpožičkou počas trvania sčĺtania a poskytnÚť oprávneným osobám všetku

potrebnú súčinnost'
f. nahlasovať v mene Šu sR vady koncového zariadenia resp. neÍunkčnosť SlM karty prĺslušnému dodávatel'ovi,

s. prebrať v mene ŠU SR opravené alebo vymenené koncové zariadenie resp. novú náhradnú SlM kartu od prĺslušného

dodávatel'a,

h' prebrať v mene ŠU SR náhradné koncové zariadenie od dodávatel'a počas opravy vadného koncového zariadenia a po

skončení opravy toto náhradne koncové zariadenie vrátiť dodávatel'ovi,

i. oznamovať ŠU sR skutočnosti odôvodňujúce uplatnenie nárokov z vád koncového zariadenia,
j. oznamovať v mene ŠU SR dooavatel'ovi problémy s mobilnými hlasoými sluŽbami a dátoými sluŽbami na SlM karte'

7. Zmluvasa uzatvára na dobu určitú do 15'4.2021. Do 30 pracovnýchdnĺpo skončenĺdoby uýpožičky je obec povinná vrátiť predmet

Výpožičky ŠU sR.

ilt.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom kaŽdá zmluvná strana obdrŽĺ jeden exemplár.

2' Zmluva nadobÚda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom prevzatia koncového zariadenia uvedeným v dodacom liste.

4. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú kópie dodacích listov.

za ŠU SR:
Bratislava, dňa 23'11 '2020

Za Obec," 
,r'-_ dňa..'il.j]:..L\ / ('

----.4

r"i ĺ_
lng. Alexander Ballek
predseda úradu
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Dodací list o doručenítovaru k projektu ,,Sčítanie obyvateľov domov o bytov soDB 2027" pre

o bjed návate ľa štatisťcký ú rad Slove nskej re p ubli ky

Tovar Počet lMElSlM:

SIM karta 15ks

8942102180033865231, 8942102180033865223, 8942L02180033865215, 8942702t80033865306, 8942102180033865298,
8942102180033865280,8942102180033865272,8942102180033865264,8942102180033865355,8942102180033865348,
8942tO2!80033865330,8942102180033865322,8942102180033865314,8942t02I80033865405,8942to2t8003386s397

Dodávateľ:

Slovak Telekom, a.s

Baikalská 28

Braťslava

lčo: 35763469

DlČ:2020273893

lČ opH: sK202o273893

Odovzdal: Slovak Telekom. a.s.
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Plnomocenstvo pre prevzatie tovaru

V Bratislave dňa 18.11.2020

Plnomocenstvo prijímam a tovar preberám

odberateľ:
štatistick'ý úrad SR

Miletičova 3
Bratislava

meno a priezvisko: lng. Bc. ĽubaBoháčová

tel'číslo: 031l7702353

emailová adresa: bohacova@sala.sk

základné plnomocenstva(d'alej len,,splnomocnenec")

Miesto;

Dátum

čas:

obecný Úrad Šal'a

:t .ĺ L ' x-''l 'X.

?''ĺ 1-..t.

odberateľ, v jeho mene lng. Alexander Ballek, predseda úradu, týmto, splnomocňujem splnomocnenca
prevziať V mene odberateľa od dodávateľa SlM karty špecifikované v Zmluve o poskytnutí mobilných

hlasových služĺeb a dátových služieb č. ZML-3-59lzo2o-900 zo dňa 13.10'2020, a to:

- pred prevzatím SlM kariet skontrolovať identifikáciu a množstvo SlM kariet, čas dodania a miesto

dodania,
- skontrolovať množstvo a neporušenosť alebo nepoškodenosť obálok s PlN kódmi k jednotlivým SlM
kartám,
_ potvrdiť prevzatie SlM kariet a obálok s PlN kódmi svojim podpii_-_

Ô
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Jeden oodoítanti Dodací list Drosíme vrótiť sDiiť.



solTRoN. solTRoN s.r.o., Plynárenská 5' 82975 Bratislava

tel.: +42!258224LLl, tax: +42Ĺ258224520
http://www.soitron'skDODACILIST

Poradové číslo

Dodávater
solTRoN s'r.o.' Plynárenská 5' 82975 Bratislava

0dberatel:
Štatisticlď rad sR,
Meno:
Priezvisko:
tel. číslo:
emailová adresa:

Miletičova 3,824 67 Bratislava

na základe plnomocenstva

Miesto dodania:

PÍedmet

Plnomocenstvo pre prevzatie

odbeŕateľ, vjeho mene lng' A|exandeÍ Ballek, predseda radu, t mto'

splnomoc ujem splnomocnenca prevziat V mene odberatel'a od dodávateľa

predmet dodávlry špecifikovan: v zmluve o dodanÍtovaÍov a poskytnutí

s Visiacich služieb č.zvL3-6a2o2o-900 zo d a 13.10.2020' a to:

_ pred prevzatím predmetu dodávky skontrolova{ identiíkáciu a množstvo

dodan ch zaíiadení' čas dodania a miesto dodania,
_ skontrolovať neporušenosť alebo nepoškodénoď balenia dodan ch zariadení,

_ potvrdiť prevzatie dodan:ch zariadenĹsvo'iim podpisom na dodacom liste'

_ odovzdať obci

ktoré s predmetom

V Bratislave

Dátum a čas dodania:
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len

o3a77c2353
bo!éeaya@9ala.sk

Ľuba
Boháčová
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2GB
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Android 9.0 Pie
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TFT
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Samsung Galaxy Tab A10.1

1,8GHz

ooeračnÝ svstém

coeračná oamäť
VnÚtorná oamäť

Ivo disoleia

3luetooth

ÁNo

Device
s MDM

Manažment) riešeniami

Koncov]ich zariadenÍ

manazovadmr

dodáVaqch
na diaľkov

3PU

Disoleĺ

Kaoacita batérie
Kamera

GSM

WiFi

GPS

SM-T515NZKDXSX

Samsung

sériové čísla odovdan]ch zariadenítvoria samostatn prilohu tohto odovzdávacieho protokolu.

4G,4L.4-o a"



sotTRoN.
Názov Počet Sériové číslo/lľvlrl
Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 1_5 35720461,r_804516

357204611791,424
35720461,]-788370
357204677792612
357204611_809515
35720461,1-788792
35720461-1790665
3572046L1_796605
3572046L1789188
35720461-1-792349
35720461,L743466
357204611_735843
35720461,L732777
35720461,1732303
35720461,1731677


