MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
––––––––––––––––––––––––––
Č. p.: ÚIA- 1044/2010-OddNMŠ

Výtlačok číslo:
Počet listov: 3
Počet príloh:

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2010/8064

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Pavlom LÍŠKOM
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

IČO :

30845572

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica
č. ú. 7000171098/8180

Vybavuje :

Ing. Pavol Štefanco, 0960/317649

a
Nájomca:

Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Legionárska 160
911 04 Trenčín

V jej mene oprávnený konať:

Ing. František Hochman
člen predstavenstva
Ing. Jozef Tokár
člen predstavenstva

IČO :

36351156

DIČ:

2022120694

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú. 0272918747/0900

Registrácia:

Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa, vloţka číslo:10410/R
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Článok II.
Predmet a účel nájmu
2.1 Špeciálna kontrolná a meracia technika letectva a PVO, je vo vlastníctve Slovenskej
republiky a v správe Ministerstva obrany SR, kde sú vedené ako dočasne prebytočný
majetok štátu na základe rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti hnuteľného majetku štátu
č. p. SEMaI-127-22/2010 OdSM.
2.2 Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva do nájmu za odplatu nájomcovi predmet
nájmu, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.3 Predmet nájmu prenecháva prenajímateľ nájomcovi výhradne za účelom prevádzania
opráv a servisných prác v prospech Ministerstva obrany SR.
2.4 Prenajímateľ prehlasuje, ţe predmet nájmu je v stave spôsobilom na dohodnuté uţívanie.
Článok III.
Doba nájmu
3.1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu uvedený v článku II. tejto zmluvy do
nájmu na dobu určitú odo dňa 1 . januára 2011 do 31. decembra 2011.
3.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol
dojednaný.
Článok IV.
Výška a spôsob platenia nájomného
4.1. Zmluvné strany dohodli nájomné za predmet nájmu ( čl. II tejto zmluvy) takto:
4.1.1 Výška nájomného bola stanovená na základe dohody v zmysle ustanovení zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 336,57 € (slovom
tristotridsaťšesť 57/100 eura) za celé obdobie nájmu t.j. od 1. januára 2011 do 31.
decembra 2011.
4.1.2 Prenajímateľ po nadobudnutí platnosti zmluvy vystaví faktúru na dohodnutú cenu za
nájomné a odošle ju na adresu nájomcu v dvoch vyhotoveniach.
4.1.3 Nájomné podľa bodu 4.1.1 za predmet nájmu sa nájomca zaväzuje zaplatiť do 14. dní
odo dňa doručenia faktúry prevodom na účet prenajímateľa .
4.1.4 Pri preberaní predmetu nájmu bude spracovaný zápis o odovzdaní a prevzatí materiálu,
v ktorom bude uvedený stav a evidenčné čísla.
4.1.5 V prípade omeškania s úhradou nájomného podľa bodu 4.1.1. zmluvy má prenajímateľ
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% za kaţdý deň omeškania.
4.2 Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody,
ktorá vznikne porušením nájomcovej povinnosti.
Článok V.
Povinnosti zmluvných strán
5.1. Nájomca sa zaväzuje:
5.1.1. Po dobu nájmu riadne sa starať o predmet nájmu a dodrţiavať stanovené postupy pri
jeho pouţívaní, chrániť ho pred poškodením najmä nesprávnou manipuláciou, stratou
alebo vedomým zničením a zabezpečiť metrologickú kontrolu na vlastné náklady.
5.1.2. Po uplynutí doby nájmu vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom
opotrebeniu po pouţívaní podľa článku II. tejto zmluvy,
5.1.3. Neprenechať predmet nájmu tretej osobe,
5.1.4. Prevzatie a vrátenie predmetu nájmu vykonať na vlastné náklady, vlastnými silami
a prostriedkami,
5.1.5. Zaznamenávať údaje o prevádzke predmetu nájmu do ich prevádzkovej dokumentácie.
5.1.6. Uhradiť prenajímateľovi škodu vzniknutú na predmete nájmu po dobu nájmu.
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5.1.7. Vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu funkčný a nepoškodený, skalibrovaný
a okamţite pouţiteľný v OS SR najneskôr do 14 dní po uplynutí nájomnej zmluvy.
5.2. Prenajímateľ sa zaväzuje:
5.2.1.Odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho pouţitie na dohodnutý
účel. Ţiadne úpravy a ani opravy na predmete nájmu nebudú zo strany prenajímateľa na
nich vykonané.
Článok VI.
Zmluvné pokuty a sankcie
6.1. V prípade, ţe nájomca nevráti úplný predmet zmluvy do lehoty uvedenej v
článku 5.1.7. je povinný za kaţdý deň omeškania uhradiť prenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 1 € denne za každý i začatý deň.
6.2. V prípade nevrátenia, straty a poškodenia predmetu zmluvy je nájomca povinný
uhradiť prenajímateľovi cenu za predmet zmluvy v účtovných cenách podľa článku 2. 2.
a účtovných cenách.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
7.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moţné vykonať iba formou písomných
doplnkov, ktoré sa podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej súčasťou.
7.3. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu sa vykoná protokolárne, protokol v troch
výtlačkoch podpíše za prenajímateľa funkcionár určený veliteľmi VÚ 5574 Nemecká a za
nájomcu splnomocnený zástupca.
7.4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
7.5. Na skončenie nájmu platí ustanovenie § 676 Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany
môţu zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou. Prenajímateľ môţe kedykoľvek odstúpiť
od zmluvy, pokiaľ nájomca uţíva predmet nájmu takým spôsobom, ţe prenajímateľovi vzniká
škoda. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na úhradu nájomného.
7.6. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre nájomcu a 3 vyhotovenia
pre prenajímateľa.
Bratislava, dňa

Trenčín, dňa

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ úradu

Ing. František HOCHMAN
člen predstavenstva
Ing. Jozef TOKÁR
člen predstavenstva
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MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Príloha č. 1 k č. p. : ÚIA-1044/2010
P.
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Názov materiálu

Evidenčné
číslo
materiálu

Vojenské číslo
Nájomná
MJ Množstvo
materiálu
cena v €

Usmerňovač VU6A
0403000102003 ks
Pult
PNK 3V
600451028 0404000183602 sup
Pult
PPB 77
0430003 0404000185405 sup
Pult
PP UKT2
1030253 0404000186600 ks
Tlakomer SDU-1
129
0404000188155 sup
Merač modulácie ITM 5M
025852
0415000112357 sup
AIR DATA TEST 8910890000
103
0418000144803 sup
Zariadenie 5 PO 1
751157 0404000169704 sup
Zariadenie KPA TPRIT
171007 0404000177659 sup
Zariadenie KTU 1M
P-02516 0404000178504 sup
Zariadenie PPB 86
0810509 0404000185456 ks
Zariadenie TPS 3
2950
0404000189350 sup
Zariadenie sk. UP K3
210015 0404000191805 sup
Zariadenie Z 333
GD0007 0404000194109 sup
ZARIADENIE SKUS. LT
113
0404000179208 sup
GENERATOR G3 123
5801
0418000167554 sup
GENERATOR G3 123
5834
0418000167554 sup

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

336,57

Miesto uloženia
krycie
čís.útvaru

VU 5574
Nemecká

