
 

 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE  
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

číslo SE –OMTZ2-2013/001070-001 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 
 

1. Poţičiavateľ : 

                               Renáta ŽIGOVÁ 
 bytom:                   Dudvaţská 5110/23, 821 07  Bratislava 

 

 

            

2.  Vypoţičiavateľ: 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

so sídlom:              Pribinova 2,  812 72 Bratislava 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:             7000180023/8180 

IČO :                     00 151 866 

zastúpenie: Ing. Robert Pintér - riaditeľ     odboru   MTZ    sekcie  

                                                      ekonomiky MV SR, plnomocenstvo  

                                                      z  19. 06. 2012  číslo      SE-OMTZ- 

                                                      2012/001571-014  

  

 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

      

  Poţičiavateľ týmto bezplatne poskytuje do uţívania vypoţičiavateľovi, pre sluţobné účely 

MV SR, na dohodnutú dobu, predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný nasledovne: 

 

automobil  AUDI A8L 

 

        výrobné  číslo podvozku:       WAUZZZ4E69N011184 

        TEČ:                                       BA 727ZX 

        obstarávacia cena:                 jednotková 

 

        (ďalej len „vec“) 

 

Poţičiavateľ  ručí za to, ţe je výlučným vlastníkom veci a ţe sa na ňu neviaţu práva 

tretích osôb (vec je bez právnych vád). 

 
 

 



 

 

Čl. 3 

Doba  zapožičania 

 

Doba zapoţičiavania je dohodnutá na obdobie od  podpísania zmluvy zmluvnými 

stranami  do 31. 12. 2013 

 

Čl. 4 

Podmienky zapožičania 

 

1. Vypoţičiavateľ sa zaväzuje, ţe vec prevezme k dátumu dohodnutému v zmluve s uvedením  

    jej   súčasného  stavu  v  preberacom   protokole,  ktorý   tvorí  neoddeliteľnú    súčasť  tejto    

    zmluvy. 

2. Vypoţičiavateľ  je  povinný  zapoţičanú  vec uţívať v súlade s jej určením vzhľadom na jej     

 konštrukciu a vybavenie. 

3. Vypoţičiavateľ  je  oprávnený  ponechať  vec  počas  doby   zápoţičky  inému  subjektu iba   

    v rámci  rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

4. Vypoţičiavateľ smie vykonať zmeny na veci len s písomným súhlasom poţičiavateľa. 

5.  Vypoţičiavateľ je povinný poţičiavateľovi nahlásiť kaţdú škodu, poruchu, či iný 

nedostatok (závadu) veci, ktorý nie je moţné odstrániť v rámci beţnej údrţby a v prípade 

nehody aj najbliţšiemu oddeleniu Policajného zboru. 

6.  Poistenie  veci
1
 hradí  poţičiavateľ  a kópia  dokladu  poistného tvorí neoddeliteľnú prílohu  

    tejto      zmluvy. 

 

Čl. 5 

Prevádzkové náklady 
 

Vypoţičiavateľ sa zaväzuje: 

 

1. Hradiť  z vlastných prostriedkov všetky náklady spojené s prevádzkou veci. 

2. Riadne sa starať o prevádzku veci počas jej uţívania. 

 

Čl. 6 

Povinnosti zmluvných strán 
 

Poţičiavateľ sa zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v prevádzke, a to: 

 

 

1. Drobné poškodenie na veci v priebehu prevádzky nezavinenej vypoţičiavateľom. 

2.  Škody na veci vzniknuté pri dopravnej nehode nezavinenej vypoţičiavateľom. 

3. Škody vzniknuté na veci jej odcudzením, ktoré nebolo zavinené vypoţičiavateľom. 

 

 
 

                                                           
1
 Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou      motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Vypoţičiavateľ sa zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v prevádzke, a to: 

 

1. Škody na veci vzniknuté pri dopravnej nehode zavinenej vypoţičiavateľom ( spoluúčasť ). 

2. Škody na veci a jej výbave zapríčinené úmyselne, alebo nesprávnou a neodbornou 

manipuláciou  vypoţičiavateľom. 

 

Čl. 7 

Zánik zmluvy 
 

1. Zmluva zaniká uplynutím doby zapoţičania dohodnutej v čl. 3 tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany môţu zmluvu písomne vypovedať s 14-dňovou výpovednou lehotou. 

3. Pri závaţnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môţe oprávnená strana  

    okamţite zmluvu  zrušiť a poţadovať  od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto  

    vznikla v súlade  s Obchodným a Občianskym zákonníkom. 

4. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede druhej 

zmluvnej  strane. 

  

Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých kaţdý má platnosť originálu. 

2. Zmluva sa môţe meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou zmluvných strán formou   

    očíslovaného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. 

3. Ostatné právne vzťahy, vyslovene zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými právnymi          

 predpismi. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami   

a účinnosť deň nasledujúci  po dni jej zverejnenia v centrálnom registry zmlúv. 
 

 

 

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

 

 

_________________________________                   _________________________________ 

 

 
                                                                         Riaditeľ odboru MTZ sekcie ekonomiky                  
                                                                        Ministerstva vnútra Slovenskej republiky            
           
          Renáta Ţigová                                                        Ing. Robert Pintér 
           (poţičiavateľ)                                                                    (vypoţičiavateľ)  
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