
 ÚV SR - 485/2021 
 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Požičiavateľ: 
názov/obchodné meno:            ANECT a.s. 
právna forma:                              Akciová spoločnosť    
sídlo:    Jarošova 1, 831 03 Bratislava 
IČO:    35 787 546 
DIČ:    2020256579 
IČ DPH:   SK2020256579 
v mene ktorého koná:  Ing. Pavol Valko, predseda predstavenstva 
registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
    Oddiel Sa, Vložka číslo:  2431/B 
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
číslo účtu v tvare IBAN: SK15 1100 0000 0026 2373 0148  
telefón:       
e-mail:     
kontaktná osoba/zástupca na rokovanie , podpredseda predstavenstva 
     
(ďalej len „požičiavateľ“) 
 
a 
 
Vypožičiavateľ: 
názov:    Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  
IČO :     00 151 513 
DIČ:    20 2084 5057 
v mene ktorého koná:  Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 
telefón:     

     
kontaktná osoba/zástupca na rokovanie:  
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“) 
(požičiavateľ a vypožičiavateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 
 

 
Článok I 

Predmet výpožičky 
 

1. Požičiavateľ je vlastníkom zariadení Cisco Catalyst uvedených v Prílohe č.1 v počte 13 kusov (ďalej 
len „predmet výpožičky“). 



 
2. Na základe tejto Zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného 

užívania manažovateľné switche za podmienok určených touto Zmluvou. 
 

Článok II 
Účel a trvanie výpožičky 

 
1. Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky užívať za účelom navýšenia kapacít sieťovej infraštruktúry 

– zapojenie klientskych počítačových staníc, IP telefónov, tlačiarní. 
 

2. Predmet výpožičky požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi najneskôr do 3 dní od dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy v mieste sídla vypožičiavateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Požičiavateľ 
prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy na 
dobu určitú, a to do 31.12.2021.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky iba v súlade 

s dohodnutým účelom a len v rozsahu určenom touto Zmluvou, pričom je povinný vrátiť predmet 
výpožičky hneď ako ho nepotrebuje, najneskôr však v posledný deň výpožičky podľa ods. 2 tohto 
článku. 
 

4. Požičiavateľ je povinný bezodkladne prijať predmet výpožičky hneď ako vypožičiavateľ prejaví vôľu 
predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi.  

 
5. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred skončením doby 

výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ak ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s čl. III tejto 
Zmluvy v lehote do 3 dní od doručenia výzvy na vrátenie predmetu výpožičky.  

 
Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie v stave 
spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie, a to na základe odovzdávajúceho protokolu, podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Vypožičiavateľ po skončení tejto Zmluvy v zmysle 
čl. IV tejto Zmluvy vráti predmet výpožičky požičiavateľovi v takom stave, v akom ho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie formou písomného protokolu podpísaného oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

2. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky ku dňu 
uzatvorenia tejto Zmluvy a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky, najmä o návode na 
používanie a technických normách vzťahujúcich sa na predmet výpožičky. 
 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto 
Zmluvy, pričom je povinný užívať predmet výpožičky tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo 
zničeniu. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety. 
 

4. Vypožičiavateľ týmto vyhlasuje, že sú mu známe pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní 
predmetu výpožičky. 
 



5. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu iných než 
drobných opráv predmetu výpožičky, ktoré má požičiavateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto opráv 
a iných nevyhnutných opráv, inak vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto 
povinnosti vznikla. Trvanie výpožičky sa predlžuje o čas potrebný na vykonanie opráv na predmete 
výpožičky, počas ktorého vypožičiavateľ nemohol predmet výpožičky užívať dohodnutým spôsobom. 
 

6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho 
súhlasu požičiavateľa. 

 
7. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že požičiavateľ nezodpovedá za vady na predmete výpožičky. Ak 

však požičiavateľ výslovne ubezpečil vypožičiavateľa, že predmet pôžičky je bez vád a uvedené 
vyhlásenie sa ukáže ako nepravdivé, požičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku vád vznikla. 
Požičiavateľ nezodpovedá za škodu podľa tohto odseku v prípade, ak preukáže, že o existencii vád 
nevedel a s prihliadnutím na svoje osobné pomery ani vedieť nemohol. 

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s bežnou údržbou predmetu výpožičky a/alebo 

opravami hradí vypožičiavateľ. 
 

9. Ak vypožičiavateľ nevráti predmet výpožičky riadne a včas, dostáva sa do omeškania. 
 

10. Požičiavateľ je povinný nezameniteľne označiť každý kus predmetu výpožičky. 
 

Článok IV 
Skončenie výpožičky 

 
1. Táto Zmluva zaniká uplynutím doby výpožičky podľa čl. 2 ods. 2 tejto Zmluvy alebo vrátením 

predmetu výpožičky, resp. splnením účelu výpožičky, ak táto skutočnosť nastane skôr. 
  
2. Túto Zmluvu možno skončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 
3. Požičiavateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy pred uplynutím doby výpožičky 

v prípade jej podstatného porušenia, pričom za podstatné porušenie sa považuje, ak vypožičiavateľ 
neužíva predmet výpožičky riadne alebo ho užíva v rozpore s touto Zmluvou, resp. s účelom, ktorému 
predmet výpožičky slúži. 

 
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať túto Zmluvu aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, 
inak je neplatná. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace, a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade pochybností sa má za to, že výpoveď bola doručená 
tretí deň po jej odoslaní ako doporučenej zásielky na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy. 
 

6. Vypožičiavateľ je povinný po skončení výpožičky bezodkladne požičiavateľovi vrátiť predmet 
výpožičky v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.  
 

7. V prípade straty (nevrátenia) predmetu výpožičky, je vypožičiavateľ povinný zaplatiť požičiavateľovi 
v plnom rozsahu hodnotu strateného (nevráteného) predmetu výpožičky. 



 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona     
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov            
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z toho 2 (dva) rovnopisy prevezme  

požičiavateľ a 2 (dva) rovnopisy prevezme vypožičiavateľ. 
 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.  

 
4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni prípadne za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Zmluvy ju oprávnení zástupcovia 
obidvoch zmluvných strán bez výhrad podpisujú. 

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj jej Prílohy: 

 
Príloha č. 1 - Zoznam vypožičiavaného majetku 

        Príloha č. 2 – Preberací protokol o prevzatí predmetu výpožičky  
 

 
V Bratislave dňa             V Bratislave, dňa  
  
Vypožičiavateľ:  
 

           Požičiavateľ: 

 
 
 

 
................................................................ 

Úrad vlády Slovenskej republiky                                             

 Ing. Július Jakab 
vedúci Úradu vlády  

Slovenskej republiky 

 
 
 
 

............................................................. 
ANECT a.s. 

Ing. Pavol Valko 
predseda predstavenstva 

 
  



Príloha č. 1   
 
Zoznam vypožičiavaného majetku  
 

Číslo zápisu Názov majetku 
1.  Switch-WS – C2950G-48-El 
2.  Switch-WS – C2950-24-E 
3.  Switch-WS – C2950SX-24-E 
4.  Switch-WS – C2950G-24-El 
5.  Switch-WS – C2950G-24-El 
6.  Switch-WS – C2950G-48-El 
7.  Switch-WS – C2950SX-24-E 
8.  Switch-C3560 PoE 48p 
9.  Switch-C3560 PoE 48p  
10.  Switch-C3560 PoE 24p 
11.  Switch-C2960 PoE 48p 
12.  Switch-C2960 PoE 24p 
13.  Switch-C2960 PoE 24p 

 
  



Príloha č. 2 
 

Preberací protokol o prevzatí predmetu výpožičky  
vyplývajúci zo Zmluvy o výpožičke č. 485/2021 zo dňa ..... (ďalej len „zmluva“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 
 
Požičiavateľ:  
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
..............................................................................................  
 
(ďalej len „požičiavateľ“ )  
 
Vypožičiavateľ:  
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
..............................................................................................  
 
(ďalej len „vypožičiavateľ“ ) 
 
1. Uzatvorili dňa ............................. podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bolo 13 ks 
manažovateľných switchov Cisco Catalyst, v stave spôsobilom na riadne užívanie, pričom návod na 
obsluhu a pravidlá ich používania sú vypožičiavateľovi známe.  
 
2. Podpisom tohto protokolu oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú, že dňa .............................  
odovzdal požičiavateľ do užívania vypožičiavateľovi 13 ks manažovateľných switchov Cisco Catalyst  
v deklarovanom bezchybnom stave, a to konkrétne , riaditeľovi odboru informatiky 
a elektronických služieb Úrady vlády SR.  
 
 
 
V Bratislave dňa      V Bratislave dňa 
 
 
Za požičiavateľa      Za vypožičiavateľa 
 
 
 
 
 
 
............................................................    ............................................................ 




