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o sprá ve majetku štátu

1. Požičiavatel': Slovenská ľepublika zastúpená Ministerstvom vnútra
Slovenskej ľepubliky

so sídlom: Pribinova 2, 8I2 72 Bratislava
IČo: 00151866
vzastupení: gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., pľezident Hasičského
azáchranrlého zboru, na základe plnomocenstva č. p.: KM-oPS4-2018/001604-162 zo dťla

10.5.2018
(ďalej len,,poŽičiavateľ")

2. Vypožičiavatel':
obec (mesto): obec Krajné
so sídlom: Krajné 52,91616 Kľajné
IČo: 00311715
v zastupení: Ing. Peter Kubis, starosta
(ďalej len,,vypoŽičiavateľ")
(ďalej spolu len ',zmluvné straný')

Clánok I.
Pľedmet a účel vypožičlĺy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 27811993 Z. z. o správe majetku štáfu v znení neskorších
predpisov (ďalej len ''zákon 

č.27811993 Z. z.") azapodmienok dohodnutých vtejto
zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný
hnutel'ný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
súpravu povodňovej záchraĺnej služby pre hasičské jednotky:
Kategória: 02
Značka: KOVOFLEX
obchodný názov: KF-T-2
Typ/variant/verzia: I<2103H1I000TB
Vyrobca vozídla/podvozku: KOVOFLEX, spol. s r. o., SVK
Druh karosórie/nadstavby: DC skľiňová
VIN: U5DK20000J1000277
REČ: B54I45
osvedčenie o evidencii č.: PD 296413
Farba: červená
Rokwýĺoby: 2018
Príslušenstvolvýbava: viď príloha č. 1
obstarávacia hodnota (€): 14 318,54 €
Učtovná hodnota (€): 12 64'7,54 €
(ďalej len,,predmet výpožičky").



2. Učelom výpožičky je uŽívanie predmetu výpožičky na zabezpečenie plnenia úloh obce
(mesta) na úseku ochľany pred požiarmi podľa zákona č. 3l4l200l Z. z. o ochľane pred
požiarmi v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.3l4l200l Z. z.") súvisiacich
so zdolávaním požiaľov a vykonávaním záchraĺrlých prác pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach a na účely vykonávania odbornej pľípravy a výcviku
členov dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane súťaŽí v hasičskom špoľte, ktoré sú
súčasťou odbornej prípravy.

3. Predmet výpoŽičky sa stal dočasne prebytočným majetkom štátu na základe ľoáodnutia
č. p. PHZ-oPK2-20l8l0033 16-002 zo dťla 17.8.2018.

4. Požičiavatel' vyčíslil prevádzkové naklady spojené s uŽívaním predmetu v,-ýpoŽičky na
28,03 EUR.

Clánok II.
odovzdanie a pľevzatie predmetu vypožičky

1. odovzdanie aptevzatie predmetu výpoŽičky sa uskutoční do 5 dní od účinnosti tejto

zmluvy a to formou písomného protokolu o odovzdaní a prebratí predmetu výpoŽičky
podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorého vzor je neoddelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy ako príloha č.2tejto zmluvy (ďalej len,,protokol").

2. Po zániku tejto zrnluvy odovzdá vypoŽičiavateľ požičiavateľovi predmet v'-ipožičky
nepoškodený a úplný, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, v termíne stanovenom poŽičiavateľom a to formou protokolu.

Clánok III.
Pľáva povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavateľ sa zavänlje
a) zaberyečiť, aby predmet ýpoŽičky bol riadne uživaný v súlade s jeho určením

vzľrľadom na jeho konštrukciu a vybavenie, a to výhľadne na účely plnenia úloh obce
na úseku ochrany pred poŽiarmi podľa zákona č. 3l4l200l Z. z. súvisiacich
so zdolávaním poŽiarov a s vykonávaním zárcbranných prác pri Živelných pohľomách
a iných mimoriadnych udalostiach a na účely odbornej prípravy a výcviku členov
dobrovoľného hasičského zboru obce wátane siÍúí v hasičskom športe, ktoré sú
súčasťou odbomej pľípravy (čl. I. bod 2. tejto zmluvy'),

b) udržiavať predmet vypožičky v technicky bezchybnom stave, riadne ho uživať
v súlade s jeho určením, dodržiavať výrobcom stanovený návod na jeho obsluhu
aúdrŽbu wátane príslušenstva adodržiavať všetky lehoty zánňĺých aservisných
opráv podľa dispozícií výrobcu/dodávateľa aich vykonávanie vautorizovanom
servise príslušnej qýĺobnej nlačky,

c) uhrádzať z vlastných prostriedkov všetky náklady spojene s prevádzkou a s údrŽbou
predmetu výpoŽičky a jeho opravami vrátane nákladov spojených s vykonávaním
povinných techníckých kontrol, odborných prehliadok, r evízii a podobne'

d) zabezpečovať, aby všetci členovia dobrovoľného hasičského zboru obce mali
absolvovanú určenú odbornú prípravu podľa vy'hlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 61112006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,vyhláška č. 61112006 Z. z!'),

e) zabezpečovať, aby člen dobrovoľného hasičského zboru obce vo funkcii veliteľ
dobrovoľného hasičského zboru obce mal odbornú spôsobilosť podľa $ 2a vyhlášky č.

61112006 Z.2.,
0 zabezpečovať účasť členov dobrovol'ného hasičského zboru obce vo funkcii strojník

na predpísaných školeniachzameraných na obsluhu, údržbu abeŽne opravy predmetu

ýpožičky a jeho príslušenstva,
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g) zaberyečovať účasť členov dobrovoľného hasičského zboru obce spolu s predmetom

ýpoŽičky na odborno-metodických školeniach a cvičeniach organizovaných územne
príslušnou organizačnou jednotkou Hasičského a záchranného zboru,

h) zaberyečovať po dobu vypožičky na vlastné náklady nákup prevádzkových kvapalín
(nafta, benzín,mazivá a podobne) nevyhnutných na prevádzku predmetu výpožičky,

i) zabezpečiť, aby predmet ýpožičky bol po dobu rnýpožičky trvale garážovaný vo
vykurovanej (temperovanej) garáži hasičskej zbrojnice,

j) zaberyeéiť vybavenie všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru obce
osobn;imi ochľann;imi pracovnými pľostriedkami s uvedením jednotného označenia
(nazvu) obce na vykonávanie činnosti v hasičskej jednotke.

2. PoŽičiavateľ sazaväzl$e
a) preukĺázateľne obozriĺmit'vypoŽičiavateľa pred odovzdaním predmefu ýpožičky do

uživania s návodom na obsluhu a príslušn;imi technickými normami, ktoré upravujú
pravidlá užívania predmetu vypoŽičky a j eho príslušenstva,

b) poskýovať prostredníctvom územne pľíslušnej organizačnej jednotky Hasičského
azácl'ranrlého zboru vypožičiavateľovi odbornú pomoc pri vykonávaní odbornej
prípravy členov dobrovol'ného hasičského zboru obce s vybran;imí technickými
prostriedkami,

c) vykonávať pľostredníctvom územne príslušnej organizačnej jednotky Hasičského
a zácLtrawtého zboru taz za rok odborno-metodické školenie pre členov dobrovoľného
hasičského zboru obce zamerané na využitie vybraných technických prostriedkov
v zásahovej čirĺrosti pi zdolávaní poŽiarov a vy'konávaru zácltranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

d) uhrádzať po dobu výpoŽičky povirrné zmluvné poistenie zodpovedností za škodu
spôsobenú prevádzkou predmetu výpoŽičky podľa zékoĺa č. 38112001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znerú neskorších
predpisov týkajúce sa transportného prostriedku súpravy, výrobné
č. U5DK20000J1000277.

3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet vypožičky do nájmu, podnájmu
alebo výpožičky inej osobe. Ak by vypoŽičiavateľ prenechal predmet vypožičky do
nájmu, podnájmu alebo vypoŽičky inej osobe, je taká zmluva je neplatná.

4. Ak má byť predmet vypoŽičky pouŽitý na cestu do zahľaničia, je vypožičiavateľ poviĺrný
ohlásiť to písomne najneskôľ tri (3) dni vopred poŽičiavateľovi; to neplatí, ak ide
o poskytnutie pomoci pri zdolávani požiarov a vykonávaní zácbranrlých prác pri
živelných pohľomách a iných mimoriadnych udalostiach v zahĺaničí v súlade osobitnýni
predpismi alebo medzinárodnými znluvami, ktoými je Slovenská republika uazarĺá;
v takom prípade sa použitie predmetu výpožičky na cestu do zahraničia omámi
požičiavateľovi bez zbytočného odkladu po návrate na:územie Slovenskej republiky.

5. VypoŽičiavateľ je povinný po dobu rrýpožičky chľĺĺniť predmet vypožičky pred
poškodením, stratou alebo zrričením auItrádzať všetky škody spôsobené na predmete
vypoŽičky.

6. VypoŽičiavateľ je povinný ohlásiť každé poškodenie predmetu v;ŕpožičky, kaŽdú poruchu
alebo iný nedostatok (závadu), ktoré nie jg"moŽné odstrániť v rámci beŽnej údržby alebo
opravy požičiavateľovi a v pľípade účasti na dopravnej nehode vždy aj najbliŽšiemu
úwaru Policajného zboru. ' l

7. Vypožičiavateľ je povinný umoŽliť osobe, ktoľá sa preukiĺŽe písomným poverením
vydaným požičiavateľom, prístup kpredľnetu výpoŽičky,'aby mohla vykonať kontrolu
dodržiavania povinností vypožičiavatel'om, *o.uj technický stav predmefu výpoŽičky.

8. VypoŽičiavateľ je povinný umoŽnit' osobe, ktorá sa preukaŽe písomným poverením
vydaným požičiavateľom, vykonať najmenej raz za rok firzicku inveĺtanzáciu predmetu
vypožičky.
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9. Požičiavateľ je opľávnený požadovať vrátenie predmetu výpoŽičky aj pľed skončením
dohodnutej doby výpoŽičky podľa čl. IV. bod 1. tejto zm\uvy, ak vypoŽičiavateľ neuŽíva
predmet výpoŽičky ľiadne alebo ak ho uŽíva v rozpore s účelom, ktorému slúŽi (článok I.
bod 2. tejto zmluvy).

ČHnok IV.
Doba trvania a zánik zmluvy

1 . Táto zmluv a sa uzatvára na dobu určitú a to na päť rokov.
2. Táto zmluvazariká:

a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v tejto dohode,
b) písomnou ýpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu,

s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvym dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede,

c) písomným odstupením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stľanou v prípade jej
podstatného porušenia, pričom za podstatné porušenie sa považuje porušenie
akejkoľvek povinnosti stanovenej touto zmluvou. odstupenie od tejto zmluvy je
účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Clánok V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zĺnluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluru zverej ní poŽičiavateľ.

2. Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných
a očíslovaných dodatkov, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnyrni stranami stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zikona č.27811993 Z. z., občianskeho zákonníka a ostatných
všeobecne záväznýchpľávnych predpisov platných nauzemi Slovenskej republiky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnost'ou originálu, z ktorychkaždá
zmluvná strana obdrŽi dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany r,yhlasujú že si túto zmluvu riadne pľečítali, jej jednotlivým ustanoveniam
rozumejú azavän:ji sa ju dobrovol'ne plniť. Dalej zhodne vyhlasuju, že tuto zmluvu
uzavierajú nazáklade ich slobodnej vôle avážne, Že nebola uzavieraná v tiesni zanápadĺe
nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejaly sú dostatočne určité a zĺozllrcliteľné,
zmluvná vol'nosť nie je obmedzená a na znak súhlasu sjej obsahom ju vlastnoručne
podpísali.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č. I ,,Zoznam minimálnej technickej
výbavý' a Príloha č.2 ,,Yzor protokolu o odovzdani aprevzatí".

V Bratislave, dňa 
1 B -10- Zrlits V Krajnom, dňa 0 1 -10_ 2018

Zavypožičiavateľa:Zapož|čiavateľa:

34

35

edlý' PhD lng. Peter Kubis
starosta obce Kľajné

N
zboru
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Príloha č. 1 k zmluve o qýpoŽičke č. KRHZ-TN-255-035/20I8

ZoZNAM MINIMÁLNEJ TECHNICKEJ rnŕnavy

32

J 1

30
29
28
27

25

26

24
23

22

22
22a
22b

2 1

20

18

t9

1 7

I 6

1 5

1 4
1 1

1 2

11

I 0

9

8

7

6

5

4
J

2

1

Ľavá stľana

Sekeromotyka
Búracia sekera
Hľable
Vidly
Stavebná lopata
Cestĺáľska metla

Zložka s dokumentáciou

Nasávacie vedenie

LED lampa so stoianom
Predlžovací vodič na pľenosnom naviiaku 230v
PredlŽovací vodič na prenosnom naviiaku 400V

Príslušenstvo k pľotipovodňovej zábraĺe,je súčasť
balenia zábrany:
Sada na opravu protipovodňovej zábrany
Upínacie pásy k protipovodňovei ábľane

Preno sná protipovodň ov á zábrana
Plastový kanister na PHM' 20l

Tlaková hadica

Elektrické ponorné kalové čemadlo

Pomocná doťahovacia tyč zubových spoiok
MaticaMI2
Zérnokupínacei hlavice s 2ks kl'účami
Ťaine oko DIN40
Redukcia z l3-pólovej na 7-pólovú zásuvku
Kľúč na koleso 19

Hadica pľe výfukové plyny 1,5m k elektrocentrále
Záchytné lano s karabínou
Ventilové lano 2om
Kl'úč na spoiky
Redukcia k protipovodňovei zábrane
Nasávací kôš
Kovové vedro
Kovová krhla na vodu
Plávajúce čerpadlo
Elektrocentrála
Motorové kalové čemadlo

Tľanspoľtný prostriedok súpraw s dokumentáciou

označenie

lks
lks
1ks

1ks

lks
lks

lks

5ks

lks
lks
1ks

4ks
8ks

4ks
lks

5ks

lks

lks
2ks
lks
lks
1ks

1ks

lks
lks
lks
2ks
1ks

lks
lks
lks
lks
1ks

1ks

lks
Množstvo

2018/03/5s3K

18032059
266-18
201 8iosls8s

u5DK20000J1000277

Výľobnó číslo

Pravá stľana

Zadná strana
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39

38

37
36
35

34
JJ

Kl'úč nadstavby

Rezervné koleso
Zakladací klin
Tlmica
Kladivo 2ks
Uzemňovací kolft s 5m vodičom
Kľompáč

2ks
lks
2ks
lks
1ks

lks
1ks
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