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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

(ďalej len „OZ“ ) v platnom znení (ďalej len „zmluva“)  

a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ:  

 

názov: Slovenská republika 

správca: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

sídlo: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

IČO: 00607223 

štatutár: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

 hlavný hygienik Slovenskej republiky  

 (ďalej len „Požičiavateľ“) 

 

 

Vypožičiavateľ: 

 

názov: Slovenská republika 

správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

                                          so sídlom v Košiciach 

sídlo: Ipeľská 1, 040 11 Košice 

IČO: 00606723  

štatutár: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. 

 regionálna hygienička  

 (ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vzniká Vypožičiavateľovi právo 

bezodplatne užívať predmet výpožičky. 

 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je bezodplatná výpožička hnuteľného majetku štátu v správe 

Požičiavateľa Vypožičiavateľovi – Kvapalinový chromatograf s fluorescenčným  

detektorom (FLD) a detektorom diódového poľa (DAD) – pre rozličné matrice 

a Plynový chromatograf (GC) s detektorom záchytu elektrónov (ECD). 

 

2.2.1 Kvapalinový chromatograf s fluorescenčným detektorom (FLD) a detektorom 

diódového poľa (DAD) – pre rozličné matrice 

                      Rok výroby: 2020 

                      Typ:  Ultimate 3000 

                      Evidenčné číslo: DHM002176 

                      Nadobúdacia hodnota: 71 304,00 Eur. 
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2.2.2 Plynový chromatograf (GC) s detektorom záchytu elektrónov (ECD)    

                        Rok výroby: 2020 

                        Výrobné číslo: GC436 

                        Evidenčné číslo: DHM002167 

                        Nadobúdacia hodnota: 41 688,00 Eur. 

    

2.3   Náklady  na  servis  a  opravy  zariadenia v období záručnej doby  (2 roky)  zabezpečuje  

Požičiavateľ u dodávateľa zariadenia.    

         

2.3.1    Predpokladané  náklady na servis a opravy  po  ukončení  záručnej doby počas 

            platnosti   tejto  Zmluvy o  výpožičke  zabezpečuje vypožičiavateľ                

            zariadenia:       

• Servis: Kvapalinový chromatograf - 4 620,00 Eur s DPH za rok 

            Plynový chromatograf – 3 000,00 Eur s DPH za rok 

• Opravy: podľa rozsahu poškodenia. 

 

         

 

Čl. III. 

Účel a podmienky výpožičky hnuteľného majetku 

 

3.1 Kvapalinový chromatograf na analýzu vôd, potravín, pracovného ovzdušia a 

biologických expozičných testov na obsah širokej škály ukazovateľov za účelom 

ochrany zdravia v zmysle platnej legislatívy Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, Nariadenia komisie (ES) č. 1881/2006 v znení neskorších 

predpisov  a Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. a 356/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  

Plynový chromatograf na analýzu vôd a potravín na obsah chlórovaných insekticídov, 

kongenérov PCB a chlórovaných fenolov za účelom ochrany zdravia v zmysle platnej 

legislatívy Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov a 

Nariadenia komisie (ES) č. 1881/2006 v znení neskorších predpisov.   

 

3.2 Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky užívať výlučne v súlade s účelom tejto 

zmluvy. 

 

 

Čl. IV. 

Záväzky zmluvných strán 

 

4.1 Požičiavateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že 

a) je správcom vypožičiavaného hnuteľného majetku a je oprávnený s ním nakladať, 

Správca rozhodol o dočasnej prebytočnosti majetku štátu Rozhodnutím č. 

SFRP/4568/96870/2020 zo dňa 27.05.2020 a Rozhodnutím č. 

SFRP/456898674/2020 zo dňa 10.06.2020 

b) predmet výpožičky je vo funkčnom stave, nemá žiadne faktické, technické a právne 

vady, ktoré by bránili užívať predmet výpožičky na dohodnutý účel, 

 

4.2 Požičiavateľ sa zaväzuje, že nebude Vypožičiavateľa pri užívaní predmetu výpožičky 

rušiť žiadnym spôsobom, tzn. ponechá predmet výpožičky počas dohodnutej doby 

výpožičky vo výhradnom užívaní Vypožičiavateľa.  
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4.3 Vypožičiavateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že 

a) má právo predmet výpožičky užívať bezodplatne, 

b) bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve 

dohodnutý, 

c) bude chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením. 

V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť 

bezodkladne oznámi Požičiavateľovi, 

d) neprenechá predmet výpožičky do nájmu, podnájmu ani výpožičky. Ak 

vypožičiavateľ prenechá predmet výpožičky, ktorý je majetkom štátu, do nájmu, 

podnájmu,  výpožičky alebo ho dá do dispozície akýmkoľvek iným spôsobom tretej 

strane, je taká zmluva od počiatku neplatná, 

e) je oprávnený predmet výpožičky užívať primerane povahe a určeniu. Opotrebovanie 

predmetu výpožičky spôsobené riadnym užívaním sa nepovažuje za poškodenie 

predmetu výpožičky, 

f) bude pri užívaní predmetu výpožičky dodržiavať pokyny podľa užívateľských 

manuálov, starať sa o to, aby na predmete výpožičky nevznikla škoda, vykonávať 

kontrolu stavu predmetu výpožičky z hľadiska protipožiarnej prevencie 

a bezpečnosti práce, 

g) umožní Požičiavateľovi na jeho požiadanie prístup k predmetu výpožičky, 

h) v dobe výpožičky po záručnej dobe zariadení bude  

-  servis a pravidelné preventívne prehliadky predpísané výrobcom predmetu 

výpožičky zabezpečovať na vlastné náklady a bezodkladne oznámi a pošle 

Požičiavateľovi protokol o servise alebo pravidelnej preventívnej prehliadke 

(originál), 

 

Čl. V. 

Odovzdanie predmetu výpožičky 

 

5.1 Predmet výpožičky bude Vypožičiavateľovi zo strany Požičiavateľa odovzdaný v stave 

spôsobilom na riadne užívanie podľa tejto zmluvy v deň dohodnutý medzi zmluvnými 

stranami. Predmet výpožičky bude Vypožičiavateľovi odovzdaný na základe 

Preberacieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

5.2 Preberací protokol obsahuje zoznam hnuteľného majetku, ktorý tvorí predmet 

výpožičky. Prevzatím a podpisom Vypožičiavateľa na preberacom protokole potvrdzuje 

Vypožičiavateľ, že prevzal predmet výpožičky bez vád. 

 

5.3 V prípade ukončenia tejto zmluvy je Vypožičiavateľ povinný predmet výpožičky vrátiť 

Požičiavateľovi v stave, v akom ho Vypožičiavateľ prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie. 

 

5.4 Pri úkone vrátenia predmetu výpožičky musí byť obidvomi zmluvnými stranami 

podpísaný preberací protokol o vrátení predmetu vypožičania. V preberacom protokole 

o vrátení predmetu vypožičania musí byť uvedený stav predmetu vypožičania, zmeny, 

ktoré na predmete vypožičania nastali, vrátane poškodenia či uvedenia chýbajúcich 

súčastí. 
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Čl. VI. 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov od odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 

 

6.2 Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

doba podľa § 3b ods. 9 zák. č. 278/1993 – 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

6.3 Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť a požičiavateľ sa zaväzuje ho 

prevziať formou preberacieho protokolu o vrátení.  

 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dvoch určených pre Požičiavateľa 

a jednom pre Vypožičiavateľa. 

 

7.2 Zmeny v zmluve je možné vykonať výlučne písomne, po dohode oboch zmluvných 

strán, vo forme číslovaných dodatkov. 

 

7.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 OZ 

v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk, nakoľko ide o povinne zverejňovanú 

zmluvu podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení. 

 

7.4 Na vzťahy v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ustanovenia § 659 Občianskeho 

zákonníka a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky.  

 

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak 

súhlasu s textom zmluvy pripájajú svoje podpisy. 
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Za Požičiavateľa:                

 

V Bratislave, dňa .....................    

 

 

 

 

_____________________________   

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky  

 

       

  

 

     

 

Za Vypožičiavateľa: 

 

V Košiciach, dňa ..................... 

 

 

 

_____________________________          

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

   

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD. 

regionálna hygienička 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Karta dlhodobého majetku 

Preberací protokol 

 

 


