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Z M L U V A   O   V Ý P O Ž I Č K E 

č. BB125/2021/0920002-Vzp 

uzatvorená v podľa § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) a § 659 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

 
Článok I.  

Zmluvné strany 
 
Požičiavateľ:  Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom obrany  

Slovenskej republiky 
   Sídlo   : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

v zastúpení  : Jaroslav NAĎ - minister obrany 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN : SK08 8180 0000 0070 0017 1098 
IČO   : 30845572 

   právna forma  : štátna rozpočtová organizácia 
   (ďalej len „požičiavateľ“)  
 

a 
 

Vypožičiavateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 
Štefánika 
Sídlo   : Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
v zastúpení  : doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. – rektor  

           Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
 Číslo účtu IBAN : SK86 8180 0000 0070 0016 6299 

   IČO   : 37910337 
právna forma : štátna rozpočtová organizácia 
(ďalej len  „vypožičiavateľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Predmet výpožičky 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa prenechať bezodplatne 

vypožičiavateľovi do výpožičky nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky a to nebytový priestor 
o výmere 140,10 m2 (sklad č. 1 – NO č. 80) nachádzajúci sa vo vojenskom areáli  
Muničný sklad Sklené, v budove č. 15 so súpisným číslom 139, postavenej na 
pozemku parcela C KN č.  498/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 708 m2, 
v katastrálnom území Kunešov, zapísanej na liste vlastníctva č. 182 v prospech SR 
– Ministerstvo obrany SR. (ďalej len „predmet výpožičky“). 
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2. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky na základe 
Rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu č. p. SEMaI-
173-46/2021 zo dňa 24. júla 2021. 

 
 

Článok III. 
Účel výpožičky 

 
Vypožičiavateľ bude užívať predmet výpožičky za účelom umiestnenia a skladovania 
munície. 
 

Článok IV. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 2 rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   
 
 

Článok V. 
Predpokladané prevádzkové náklady 

 
1. S užívaním predmetu výpožičky nie je spojené poskytovanie žiadnych služieb 

spojených s dodávkou energií. 

 
Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Požičiavateľ je povinný odovzdať predmet výpožičky vypožičiavateľovi v stave 

spôsobilom na dohodnutý účel užívania. Fyzické odovzdanie predmetu výpožičky 
zabezpečí Stredisko prevádzky objektov Martin, z ktorého vyhotoví „Protokol 
z fyzického odovzdania predmetu výpožičky“ a jeden výtlačok doručí bezodkladne 
na adresu Sekcie majetku a infraštruktúry. 

2. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom 
uvedeným v Čl. III. tejto zmluvy. 

3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonávať na predmete výpožičky žiadne úpravy 
a zmeny bez súhlasu požičiavateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je známy stav predmetu výpožičky. 

5. Vypožičiavateľ zodpovedá za škody vzniknuté na predmete výpožičky, ktoré zavinil 
on sám ako aj za škody, ktoré zavinil niektorý jeho zamestnanec.  

6. Vypožičiavateľ zodpovedá za nedostatky na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci v čase užívania predmetu výpožičky, ako aj za úlohy vyplývajúce z právnej 
úpravy ochrany pred požiarmi.  

7. Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi potrebné informácie týkajúce sa predmetu 
výpožičky, ktoré sú potrebné na vypracovanie dokumentácie o ochrane pred 
požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypožičiavateľ a požičiavateľ si 
určia kontaktnú osobu na zosúladenie dokumentácie a úloh týkajúcich sa ochrany 
pred požiarmi a bezpečnosti zdravia pri práci. 
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8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny veliteľa objektu v oblasti uloženia 
a stráženia materiálu zásobovacej triedy V. v súlade s uzatvoreným Súčinnostným 
dohovorom č. ZZIIMT-EL2/2/154/2021-CZ zo dňa 1. 7. 2021. 

9. Ku dňu skončenia tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky 
v stave v akom ho prevzal, spôsobilom na ďalšie užívanie, pričom sa prihliadne na 
obvyklú mieru opotrebovania. 

10. Vypožičiavateľ nemá právo na prednostnú kúpu predmetu výpožičky. 

11. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do výpožičky, nájmu 
alebo podnájmu, inak je taká zmluva neplatná. 
 
 

Článok VII. 
Skončenie zmluvy 

 
1. Táto zmluva môže skončiť: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán  bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane, v prípade vypožičiavateľa na adresu vypožičiavateľa uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy ako Korešpondenčná adresa, 

d) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán 
v prípade jej podstatného porušenia. Za podstatné porušenie sa považuje 
akékoľvek porušenie tejto zmluvy. Písomné odstúpenie je účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane, v prípade vypožičiavateľa na adresu 
vypožičiavateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ako Korešpondenčná adresa. 

 
 

Článok VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií SR 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany 
dohodli, musia byť uzatvorené písomne formou očíslovaného dodatku.  

3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 278/1993 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom v platnom znení 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
po jednom (1) vyhotovení obdržia požičiavateľ, vypožičiavateľ, MO SR - Sekcia 
majetku a infraštruktúry, Zásobovacia základňa II.  Martin, SPO Martin a MF SR. 
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5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich 
slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, a nie za nápadne nevýhodných       
podmienok, alebo pod nátlakom, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 
 
    
V Bratislave, dňa:     V Liptovskom Mikuláši, dňa:  
 
 
 
 
 
__________________________   ______________________________ 
za požičiavateľa     za vypožičiavateľa 
Jaroslav NAĎ                                        doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. 
minister obrany     rektor 
 
 

 


