Zmluva o výpožičke
číslo: ÚVTOS: 22 - 14 / 32 - 2019
uzatvorená podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
a podľa §659 a nasl. zákona č.40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1.Požičiavateľ:
Právna forma:

Slovenská republika - Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Ružomberok
rozpočtová organizácia, zriadená Zriaďovacou listinou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 31.1.2010
v znení dodatku č.1

Sídlo:

Dončova 6, 034 01 Ružomberok

Korešpondenčná adresa:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

Zastúpený:

plk. Mgr. Daniel Ševc - riaditeľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „požičiavateľ“)

00738379
2020586535
SK2020586535
Štátna pokladnica
anonymizované

a
Vypožičiavateľ:

anonymizované

Sídlo:

anonymizované

IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)
Čl. II
Predmet výpožičky
1. Na základe tejto zmluvy o výpožičke (ďalej len „zmluva“) požičiavateľ prenecháva do
bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve hnuteľné
veci vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
Ružomberok a to motorové vozidlo AVIA A 31 EČV RK-538 AD VIN P 001385 (ďalej len
ako „predmet výpožičky“).

2.

Požičiavateľ po podpísaní tejto zmluvy odovzdá predmet výpožičky uvedený v bode 1 tohto
článku zmluvy vypožičiavateľovi. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky
a ani jeho časti do nájmu alebo výpožičky tretím osobám a nie je oprávnený vykonať na predmete
výpožičky žiadne úpravy.
Čl. III
Účel a doba výpožičky
1. Predmet výpožičky je vypožičiavateľ oprávnený užívať výlučne za účelom – dovoz materiálu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu určitú,
a to na 12.09.2019.
Čl. IV
Náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky

Vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu výpožičky tvorí ako
príloha č.1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave, ktorý je
spôsobilý na užívanie na dohodnutý účel výpožičky v zmysle Čl. III bod 1. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný užívať predmet výpožičky v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, je povinný zabezpečiť ochranu
predmetu výpožičky tak, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu predmetu
výpožičky.
3. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobe poverenej požičiavateľom
nedostatky, poruchy a prípadnú potrebu opravy na predmete výpožičky.
4. Požičiavateľ je povinný oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu výpožičky.
Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave, ktorý je
spôsobilý na užívanie na účely tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky
udržiavať v tomto stave.
5. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sú vzájomne povinný si bezodkladne písomne oznámiť každú
zmenu údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy.
6. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vznikli jeho
zavinením alebo zavinením tretích osôb.
7. Vypožičiavateľ je povinný neodkladne informovať požičiavateľa o hrozbe vzniku škody, ako
aj o vzniku škody na predmete výpožičky.
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8. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať a rešpektovať všetky interné predpisy a pokyny
požičiavateľa vzťahujúce sa na predmet výpožičky, ako aj príslušné právne predpisy platné
v Slovenskej republike.

9. Výpožička zaniká okrem uplynutia doby výpožičky podľa ČL.III bod 2. tejto zmluvy aj:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak vypožičiavateľ opakovane užíva predmet výpožičky
v rozpore s dohodnutým účelom.
10. Po skončení výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v akom
ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a to ku dňu, v ktorom dôjde k skončeniu
výpožičky.
11. Od zmluvy môže požičiavateľ odstúpiť ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil
zmluvu, alebo opakovane, napriek upozorneniu, menej závažne porušil zmluvu.
12. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky ihneď vrátiť požičiavateľovi:
a) len čoho nebude potrebovať alebo prestane existovať dôvod a účel výpožičky,
b) v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným účelom výpožičky,
c) po dohode oboch zmluvných strán,
d) po uplynutí výpovednej doby na základe písomnej výpovede,
e) po ukončení platnosti zmluvy.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom, ktoré nie sú upravené v tejto
zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými a očíslovanými dodatkami.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
a) žiadosť o použitie motorového vozidla
b) náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží vypožičiavateľ a dva
požičiavateľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju
vlastnoručne podpisujú.
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6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za požičiavateľa:

Za vypožičiavateľa:

V Ružomberku dňa:

V Ružomberku dňa:

plk. Mgr. Daniel Ševc
riaditeľ

anonymizované
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ŽIADOSŤ
o použitie vozidla zboru na mimoslužobné účely
Číslo žiadosti:

31/2019

Meno, priezvisko žiadateľa (názov organizácie):

Typ vozidla:
Meno vodiča:
Dátum použitia vozidla: od:
do:

AVIA 31
12.09.2019
12.09.2019

EČV:
hod.:
hod.:

7:00
15:00

Smer jazdy:

Ružomberok - B. Potok a späť

Účel jazdy:

odvoz materiálu

Miesto pristavenia:

RK-538 AD

Ružomberok

Žiadateľ prehlasuje, že zabezpečí alebo preukáže poistenie prepravovaných osôb alebo vecí,
inak zodpovedá za vzniknutú škodu na zdraví, živote a na majetku.

V

Ružomberku

dňa

11.09.2019
žiadateľ

ne - odporúčam
V

Ružomberku

dňa

11.09.2019
stanovisko vedúceho oddelenia

ne - súhlasím
V

Ružomberku

dňa

11.09.2019
riaditeľ ústavu

5

Údaje o použití vozidla zboru na mimoslužobné účely:
Dátum začiatku jazdy:
Dátum ukončenia jazdy:

hod.:
hod.:

Najazdené kilometre pri mimislužobnej jazde (P):

km

Typ vozidla:

EČV:

podpis žiadateľa
Vyúčtovanie nákladov za použitie vozidla zboru na mimoslužobné účely podľa § 28 ods. 3 písm. a) až c):

PHM:
IV:

Eur
Eur
PHM + IV

Vyúčtovanie nákladov za použitie vozidla zboru na mimoslužobné účely podľa § 28 ods.3 písm. d) a e):

ZC:
VU:
PHM:
ON:
IV:
PPŽ:
P:

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
km
km

Celkové náklady za použitie vozidla zboru na mimoslužobné účely:
Slovom:

Vyúčtovanie vykonal:

Eur

Dňa:
Meno, priezvisko, podpis

Vyúčtovanie schvaľuje:

Dňa:
Meno, priezvisko, podpis
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