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Zmluva o výpožičke č. 727/2021 

uzatvorená v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 
Zmluvné strany: 

Požičiavateľ: 
 
Vojenské lesy a majetky SR štátny podnik 

Sídlo :    Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 

Zastúpený:    Ing. Ján JURICA 
generálny riaditeľ 

IČO:    31577920 
Názov peňažného ústavu: Štátna pokladnica  

IBAN :    SK31 8180 0000 0070 0056 3534 
 
 
( ďalej len „požičiavateľ“ ) 

 
Vypožičiavateľ: 
 
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry  

Sídlo :                                 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Zastúpený:                         Mgr. Ján BUČAN 
                                          generálny riaditeľ  
                                          na základe plnomocenstva ministra obrany SR č. KaMO-

21-168/2021 zo dňa 24.9.2021 
                                            
IČO:                                   30845572 
Bankové spojenie:             Štátna pokladnica   

IBAN :    SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
 
 
 

  

 
( ďalej len „vypožičiavateľ“ ) 

 
uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke: 

 

 
čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je výpožička hnuteľného majetku vo vlastníctve 

UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava v správe 
požičiavateľa.  
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2. Požičiavateľ touto zmluvou prenecháva do užívania vypožičiavateľovi hnuteľný 
majetok pre služobné účely na dohodnutú dobu a to motorové vozidlo, ktoré je 
špecifikované nasledovne: 

Evidenčné číslo:        6976112 

Druh:                                osobné vozidlo 
Kategória:                  M1 
Značka:                            DACIA 
Obchodný názov:             DUSTER 

VIN:                                  UU1HSDJ9G55928694 
 Vypožičiavateľ bude predmet výpožičky využívať za účelom plnenia služobných 
úloh. 

 

 
čl. II 

Doba trvania a zánik výpožičky 

1. Výpožička sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.1.2022 do 5.11.2023. 

2. Požičiavateľ si vyhradzuje právo vypovedať túto zmluvu pred skončením doby 
výpožičky z dôvodov, ak predmet zmluvy naliehavo potrebuje pre vlastné účely, 
alebo ak je predmet zmluvy užívaný v rozpore s touto zmluvou. 

3. Počas doby výpožičky požičiavateľovi nevznikajú žiadne prevádzkové ani iné 

náklady. 
4. Požičiavateľ môže výpožičku okamžite skončiť a odstúpiť od zmluvy, ak 

vypožičiavateľ napriek písomnému upozorneniu užíva zapožičaný hnuteľný majetok 
alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že požičiavateľovi vzniká škoda alebo mu 

hrozí značná škoda alebo vypožičiavateľ hrubo porušuje svoje povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Vypožičiavateľ predmet zmluvy odovzdá príslušnému 
poverenému zástupcovi požičiavateľa do 7 dní odo dňa doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 
 

čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi (v zastúpení na prevzatie predmetu zmluvy 
je, Milan Sivok ,B.S.B.A. Hospodárska správa, Oddelenie zabezpečenia 
zahraničných pracovísk, tel. č. 0960/322334,           e-mail: milan.sivok@mil.sk  
predmet výpožičky od nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v mieste 

uloženia požičiavateľa, ktorým sú Vojenské lesy a majetky SR- štátny podnik, 
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce ( v zastúpení na odovzdanie predmetu zmluvy Ing. 
Miroslav Balanda, tel. číslo 0911 071 369, e-mail: balanda@vlm.sk) do užívania 
v stave spôsobilom na užívanie. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že mu je známy stav 

predmetu výpožičky a v tomto stave ho preberá do výpožičky. 
2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať premet výpožičky do výpožičky alebo 

podnájmu tretej osobe, zriadiť na vec záložné právo alebo je inak zaťažiť. 
3. Vypožičiavateľ zodpovedá požičiavateľovi za všetky škody, ktoré vzniknú jeho 

činnosťou a činnosťou iných subjektov na predmete výpožičky. 

4. Vypožičiavateľ vráti požičiavateľovi po skončení zmluvného vzťahu predmet 
výpožičky v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie a to 
najneskôr do uplynutia doby výpožičky. 
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5. Prevzatie a vrátenie predmetu výpožičky podľa článku II odseku 1. vykoná 
vypožičiavateľ na vlastné náklady, vlastnými silami a prostriedkami v mieste 
uloženia .  

čl. V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom 1.1.2022. Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 

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 v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluvné strany môžu zmeniť obsah tejto zmluvy, prípade prijať dodatky k tejto 

zmluve len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

4. Spory vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy prislúchajú na rozhodnutie príslušného 
súdu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží 
požičiavateľ a dva (2) vypožičiavateľ. 

6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a táto zmluva bola uzavretá 
podľa ich pravej a slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom je vlastnoručne 
podpisujú. 

 

 
 
Pliešovce, dňa:                                                           Bratislava, dňa: 
 

Za požičiavateľa:                                                         Za vypožičiavateľa: 
 
 

 

 

-------------------------------                                                ------------------------------------------ 
     Ing. Ján JURICA                                                              Mgr. Ján BUČAN 
     generálny riaditeľ                                                             generálny riaditeľ 


