1.

Požičiavatel':

so sídlom:
ĺČo:
v zastúpení:

Slovenská republika Ministerstvo vnútľaSlovenskej
republilĺy
Pribinova z,8lz72Bratis|ava

00151 866
plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského azácÍtanĺého
zboru, nazál<lade plnomocenstva č. p.: SL-oPS-20201001328-235 zo dňaI0.6.2020
(ďalej len,,požičiavatelÍ')
a
2. Vypožičiavatel':
obec (mesto):
so sídlom:

lČo:

v zastúpení:
(ďalej len,,vypoŽičiavateľ")

obec Malý Slavkov

Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
31984673
Ladislav oravec, staľosta obce

(ďalej spolu len,,zmlpvné strany")

Clánok I.

1.

Predmet a účelvýpožičt<y
Pľedmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľavsúlade so zákonom Naľodnej ľady
Slovenskej republiky č. 27811993 Z. z. o spľáve majetku štafu v znerlj neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon č. 27811993 Z. z.") aza podmienok dohodnut'ých v tejto
zmluve pľenechať vypožičiavateľovido bezplatného llživaĺiadočasne pľebýočný
hnutelhý majetok štiĺtuv spľáve Ministerstva vnútra Slovenskej ľepubliky:
hasičský automobil _ cisteľnová automobilová striekačka:
kategória:
značka:
obchodný názov:

N2,
IVECO,

typlvaĺiantlverzía:
qýrobca vozidlďpodvozku:

IS70CI2BA/WISS/1 5/0.75,
WAWRZASZEK ISS SP.ZO.O., POL.,
SG HASIČSKÁ,

dľuh kaľosérie/nadstavby :
identifikačnéčíslomotorďtyp)

CAS

:

VIN:

osvedčenie o evidencii č.:
faľba:
rok qýroby:
príslušenstvo/výbava :
obstaľávacia hodnota (€) :
účtovnáhodnota (€):
(ďalej len, predmet výpožičky").

15,

F1CFL411J*C
2cFC1704305025515
PC 397853
červená

201s

podrobná špeciÍikácia je uvedená v prílohe č.1
114 813,60
60 594,60

2.

3.

4.

Účelom výpoŽičky je uŽívanie predmetu výpoŽičky na zabezpečenie plnenia úloh obce
(mesta) na úseku ochĺany pred poŽiaľmi podl'a zákona č. 31412001 Z. z. o ochľane pľed
požiaľmiv zneni neskoršíchpľedpisov (ďalej len ,,zákon č. 3l4l200l Z. z.") súvisiacich
so zdolávaním požiaľova vykonávaním záchranrlých prác pľi živelných pohĺomách
a iných mimoriadnych udalostiach a na účelyvykonávania odboľnej prípravy a výcviku
členov dobrovolhého hasičskéhozboru obce vľátane silťažív hasičskom športe, ktoré sú
súčasťouodbornej pľípravy.
Predmet výpoŽičky sa stal dočasne pľebytočnýmmajetkom štátu na záklrade rozhodnutia
č. p. PHZ-oPI<2-20I5|001077-015 zo dňra3. 6.2015.
PoŽičiavateľvyčíslilpľevádzkové naklady spojené s užívanímpľedmetu výpožičkyna
2O3,IO EUR.

čHnok II.

1.

odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky
odovzdanie aptevzatie predmetu výpožičkysa uskutočnído 5 dní od účinnostitejto
zmluvy a to formou písomnéhopľotokolu o odovzdaní apľebľatípredmetu výpoŽičky
podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý je neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy
ako príloha č,.2tejto zmluvy (ďalej len,,pľotokol").

2. Po zániku

tejto zmluvy odovzdá vypožičiavateľpožičiavateľovipľedmet výpoŽičky
nepoškodený aúplný, vstave, vakom ho pľevzal, sprihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, v teľmíne stanovenom poŽičiavateľoma to foľmou protokolu.

čHnok III.

1.

Práva povinnosti zmluvných stľán
VypoŽičiavateľ sa zavazuje
a) zabezpečiť,aby predmet výpožičkybol ľiadne užívanývsúlade sjeho určením
vzhľadom najeho konštľukciu avybavenie, a to výhradne na účelyplnenia úloh obce
na úseku ochľany pred požiaľmipodľa zákona č. 31412001 Z. z. súvisiacich
so zdolávaním poŽiarov a s vykonávaním záchranrlých prác pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach a na účelyodbornej prípravy a výcviku členov
dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane siÍažívhasičskom špoľte,ktoré sú
súčasťouodbornej prípľavy(čl. I. bod 2.tejto zmluvy),
b) udrŽiavať predmet ýpoŽičky v technicky bezchybnom Stave, ľiadne ho užívať
vsúlade sjeho určením,dodľŽiavaťýrobcom stanovený návod na jeho obsluhu
aúdrŽbu vrátane príslušenstva adodržiavať všetky lehoty záručných aseľvisných
opráv podľa dispozíciíqýrobcďdodávateľa a ich vykonávanie v autorizovanom
seľvise príslušnej výrobnej značky,
c) ultádzať z vlastných prostriedkov všetky naklady spojené s prevádzkou a s údržbou
predmetu výpožičkya jeho opľavami vrátane nákladov spojených s vykonávaním
povinných technických kontľol' odborných prehliadok, rev ízii a podobne,
d) zabezpečovať,aby všetci členovia dobrovoľného hasičskéhozboru obce mali
absolvovanú určenúodboľnú pľípravupodľa vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej ľepubliky č. 61112006 Z. z. o hasičských jednotkách (ďalej len ,,vyhláška
č.61112006 Z.r."),
e) zabezpečovať, aby člen dobrovol'ného hasičskéhozboru obce vo funkcii veliteľ
dobrovoľnéhohasičského zboru obce mal odboľnú spôsobilosť podľa $ 24 vyhlášky č.

D
g)

61112006

Z.2.,

zabezpečovať účasťčlenov dobľovoľnéhohasičskeho zboru obce vo funkcii stľojník

na predpísaných školeniach zameraných na obsluhu, údľžbuabežnéopľavy pľedmetu
výpožičkya j eho pľíslušenstva,

zabezpečovať účasťčlenov dobrovoľného hasičskéhozboru obce spolu s pľedmetom
výpoŽičky na odbomo-metodických školeniach a cvičeniach organizovaných územne
príslušnouoľganizačnou jednotkou Hasičskéhoa záchranrlého zboru,
2

h)

D
j)

zabezpečovať po dobu výpožičkyna vlastné náklady nákup pľevádzkových kvapalín
(nafta, benzin,mazivá a podobne) nevyhnutných na prevádzku predmetu výpožičky,
zabezpečiť,aby predmet výpožičkybol po dobu výpožičkytrvale garážovaný vo
vykurovanej (tempeľovanej ) garáži hasičskej zbľoj nice,
zabezpečiťvybavenie všetkých členov dobrovoľnéhohasičskéhozboru obce
osobnými ochĺannými pracovnými prostriedkami s uvedením jednotného oznaienia
(názvu) obce na vykonávanie činnosti v hasičskej jednotke.

2.

Požičiavateľsazaväzuje
a) preukánatel'ne oboznámiť vypožičiavateľapľed odovzdaním predmetu výpožičkydo
uživania s návodom na obsluhu a príslušnýmitechnickými normami, ktoľéupravujú
pľavidlá uživ ania pľedmetu výpožičkya j eho príslušenstva,
b) poskýovať prostredníctvom územne príslušnej organizačnej jednotky Hasičského
azácltranrlého zboru vypoŽičiavateľovi odboľnúpomoc pľi vykonávaní odbornej
prípľavy členov dobrovoľného hasičskéhozboru obce s vybranými technickými
prostľiedkami,
c) vykonávať prostredníctvom územne príslušnejorganizačnej jednotky Hasičského
a zácltranrlého zboru raz za ľok odboľno-metodické školenie pre členov dobrovoľného
hasičskéhozboru obce zamerané na vyuŽitie vybraných technických pľostriedkov
v zásahovej činnosti pri zdolávani požiarov a vykonávani zácllranných prác pri
živelných pohĺomách a iných mimoriadnych udalostiach,
d) ultrádzať po dobu výpoŽičky povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou pľedmetu výpožičkypodľa zákoĺa č. 38Il200I Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednostĺ za škodu spôsobenú pľevádzkou
motorového vozidla a o Zmene a doplnení niektorých zĺĺkonovv zĺeĺineskorších
predpisov týkajúce sa hasičského automobilu _ cisteľnová automobilová striekačka
qirobné č. ZCF CI70A3050255 1 5.

3.

Vypožičiavateľnie je oprávnený pľenechať predmet výpoŽičky do nájmu, podnájmu
alebo výpožičkyinej osobe. Ak by vypoŽičiavateľprenechal pľedmet výpoŽičky do
nájmu, podnájmu alebo výpožič:kyinej osobe, je taká zmluva je neplatná.
Ak má byt' predmet výpožičkypoužitý na cestu do zahĺaničia,je vypoŽičiavateľpovinný
ohlásiť to písomne najneskôľ tri (3) dni vopľed požičiavatel'ovi;to neplatí, ak ide
o poskýnutie pomoci pri zdolávani poŽiarov a vykonávani zácltrallrých prác pri
Živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v zahraniči v súlade osobitnými
predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktoqými je Slovenská republika viazaná;
v takom prípade sa pouŽitie pľedmetu ýpožičkyna cestu do zabľaničia oznámi

4.

5.
6.
7.
8.
9.

požičiavateľovibez zbytočného odkladu po návrate nauzemie Slovenskej ľepubliky.
VypoŽičiavateľje povinný po dobu výpožičkychĺániťpredmet vypožičkypred
poškodením, stratou alebo zničenímauhrádzať všetky škody spôsobené na predmete
vypoŽičky.
Vypožičiavatel' je povinný ohlásiť kďŽdé poškodenie pľedmetu výpožičky,kďŽdnporuchu
alebo iný nedostatok (závadu), ktoré nie je moŽné odstrániť v riámci beŽnej údrŽby alebo
opľavy poŽičiavateľovi a v pľípade účastina dopravnej nehode vždy aj najbliŽšiemu
útvaru Policajného zboľu.
VypoŽičiavateľ je povinný umožniťosobe, ktorá sa preukáže písomným poverením
vydaným požičiavateľom,prístup k predmetu qýpožičky,aby mohla vykonať kontrolu
dodržiavania povinností vypožičiavateľom,ako aj technický stav pľedmetu výpoŽičky.
VypoŽičiavateľ je povinný umoŽniť osobe, ktoľá sa preukáže písomným poveľením
vydaným poŽičiavateľom, vykonať najmenej raz za rok fyzickú inventarizáciu pľedmetu

ýpoŽičky.

Požičiavateľje oprávnený požadovať vrátenie predmetu výpožičkyaj pred skončením
dohodnutej doby výpožič:kypodl'a čl. IV. bod l. tejto zmluvy, ak vypoŽičiavateľ neuživa
l

pľedmet výpožičkyľiadne alebo ak ho užívav rozpore s účelom,ktorému slúži(článok I.
bod 2. tejto zmluvy).

l.
2.

čbnok IV.
Doba trvania a zánikzmluvy
Táto zmluva sauzatváta na dobu určitúdo 30. 6.2022.
Táto zmluva sa môže skončiť
a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v tejto dohode,
b) písomnou výpoveďou ktoľejkol'vek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu,
s qýpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začina plynúťprvym dňom mesiaca
nasledujúceho po doručeníýpovede,
c) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoľoukoľvek zmluvnou stranou v prípade jej
podstatného porušenia' pľičomza podstatné porušenie sa považuje porušenie
akejkoľvek povinnosti stanovenej touto zmluvou. odstúpenie od tejto zmluvy je
účinnédňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
čHnok V.

l

'

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Záxerečné ustanovenia
platnosť
Táto zmluva nadobúda
dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej pľvéhozverejnenia. Zmluvu zverejní ako prvý
požičiavateľ.
Nadobudnutím účinnostitejto zmluvy zaniká zm|uva o výpožičkeč.KRHZ-PO-433037 l20I5 uzatvorená medzi zmluvnými stranami dŤ'a I7 . 9 . 2015 .
Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možnévykonať iba formou písomných
a očíslovaných dodatkov, ktoré sa po ich odsúhlaseníoboma zmluvnými stranami stávajú
neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy.
Práva a povinnosti zmluvných stľán touto zmluvou výslovne neupravené sa ľiadia
príslušnýmiustanoveníami zákona č.27811993 Z. z., občianskeho zákonníka a ostatných
všeobecne záväznýchpľávnych predpisov platqich naizemi Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch ľovnopisoch s platnosťou originálu, zktoýchkaždá
zmluvná strana obdrži dva rovnopisy.
ZmLuvne strany vyhlasujú Že si túto zmluvu ľiadne pľečítali,jej jednotlivým ustanoveniam
rozumejú azaväzuj,b sa ju dobrovoľne plniť. Ďalej zhodne vyhlasujú, že títo zmluvu
uzavíerajunazák|ade ich slobodnej vôle aváŽne, že nebola uzavieranäv tiesni zanápadĺe
nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne určitéa zrozumiteľné,
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a ĺa znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpísali.
Neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy sú Pľílohyč. | ,,Zoznam minimálnej technickej
qýbavy" a Príloha č. 2 ,,Protokol o odovzdaní aprevzatí".

V Bratislave, dňa
Za

._l

V Malom Slavkove

0

dňa

ZavypoŽiéiavateľa:

a'.

4-plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident Hasičskéhoa zácLtraĺlrtéhozboru

Ladislav Oravec
starosta obce
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1 8 -06_ 2020

Pľíloha č. l k zmluve o výpožičkeč. KRHZ- Po-vo-309-023l20z0

ZoZNAM TECHNICKEJ vtŕBAvY

V kabíne *''o'"'

lks

: ffÍiffiäfi.q##,,ftTÄ'#.
o
o

hasiaci prístroj náplň

6 kg 1 ks

(alebo altematíva viac hasiacich

prístrojov s celkovou náplňou 6 kg)
reflexné nehorľavé vesty zmateriáIuNomex Diamond Ultľa s nápisom
,,HASICI" vo veľkostiach XL a XXL 5 ks'

reflexná nehoľľavá vesta zmateľiálu Nomex Diamond Ultra

zÁsaHu" a,,HASIČI" 1 ks

.

s

nápisom ,,VELITEĽ

prenosná motorová striekačka s čeľpadlomspÍĺaiĺcimpodmienky STN EN 14466, so
zavodňovacímzariadením, s benzínoqým motorom a s elektľickým štaľtovanímlks
prenosné primiešavacie zariadenie
lks
nasávacie hadice celkovej aizuy
10 m
prepravný obal na penidlo (objem najmenej 20 l)
2 ks
požiarny vak
4 ks
tlaková poŽiarnahadica ,,B75" aizuy zom
10 ks
tlaková požiamahadica ,,B75" aĺzty sm
1 ks
požiamahadica
tlaková
,,C52" aizuy 2}m(ztoho 6ks v 3 košoch) 8 ks
tlaková požiamahadica ,,D25" aizvy zom
6 ks
plávajúci nasávací kôš
1 ks
kľúčna spojky B75lC52
2 ks
kľúčna nasávacie hadice
2 ks

.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
. rozdeľovačB75|C52+B75+C52
lks
. rozdeľovačC52|D25+C52+D25
1ks
o pretlakový ventil ,,B75"
1 ks
o hydrantový nadstavec
1 ks
o kľúčk nadzemnému hydrantu
1 ks
o kl'uč k podzemnému hydrantu
1 ks
o viazač na hadice
4 ks
. pľechod B75lC52
3 ks
o prechod C52lD25
2 ks
o prechod (výstup zbetača_nasávacie hľdlo čerpadla)
1 ks
o zberačZxB75
lks
o objímky C52
4 ks
. objímkyB75
4 ks
o prejazdový mostík
2 ks
o prudnicaB7ĺ
1ks
o prudnicaC 52
4 ks
o nástavec na strednú penu na prudnicuC52 kombinovanú 1 ks
o nástavec naťažki penu na prudnicu C52 kombinovanú 1 ks
o prúdnicaD 25
3 ks
. vonkajšia akustická signalizácia zaradenia spätného chodu o intenzite 80
a

parkovací asistent s video prenosom do kabíny, cúvacíasistent
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dB

