
Zmluva o uýpožičke
uzatvorená v zmysle ust. $ 659 a nasl. občianskeho zákonnĺka

(d'alej len ,,Zmluva")

t.

Zmluvné strany

1. PoŽičiavatel': Slovenská republika - Štatistict<y'úrad SR
Miletičova 3,824 67 Bratislava
lČo:0o166197
Konajúci: lng.Álexander Ballek, predseda úradu
(d'alejlen 

'SU 
SR')

2. Vypoži či avatel': -o..h 
g.v.'t1*.ki'.. $ t.- }. o,-' ''r-_'-'-----'' 

'q;;a-;[;;.s'[ä scĺĺr . o(o o'| ľra'\'{ sc^.t''-
kód obce/mesta: .Í3.!.3.Lí.';'..!.p.g'i 3í 98 t 6 Is
kon ajúci : .|. n dĺĺĹ*.v...9 ĺ:.+ _v-: s......., staľosta/prľmátor
(d'alej len ,,Obec")

ll.
1' Vdňoch 15. Íebruára 2021 až 3'l. marca 2021sa uskutočnísčítanie obyvateľov podľa zákona č,22312019 Z. z' o sčítanĺobyvatel'ov,

domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektoých zákonov. obyvatel' sa môže sčítať okrem ineho aj s pomocou mobilného
asistenta sčítania. Túto úlohu budú plniť mobilnĺ asistenti sčĺtania vymenovanĺ starostom Obce s vyuŽitĺm koncových zariadenĺ a
mobilných hlasových sluŽieb a dátových služieb na pridelených SlM kartách.

2. Učelom tejto zmluvy je záujem SU SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SlM karty na výkon asistovaného
sčítania vteréne, ktoré boli ŠU sR dodane dodávatelbm solTRON, s'r'o', so sĺdlom Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, lČo: gsgssozg,

zapísaným v obchodnom registri Okresneho súdu Bratislava l, oddielSro, vloŽka číslo: 37618/B, nazáklade Zmluvy ododanĺtovarov
a poskytnutĺ súvisiacich s|uŽieb č. zML-3-6112020-900 zo dňa 13.10.2020, resp' dodávatelbm Slovak Telekom, a.s', so sĺdlom Bajkalská
28,817 62 Bratisĺava, lČo: gs 763 469, zapísaným v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka č. 208i/B, na
základe Zmluvy o poskýnutĺ mobilných hlasových sluŽieb a dátových služieb č. ZML-3-59/2020-900 zo dňa 13'10.2020.

3. V súlade s účelom tejto Zmluvy ŠU sR bezplatne prenecháva Obci koncové zariadenia a SlM karty (d'alej len 
'predmet 

výpoŽičky")
v stave spôsobi|om na riadne uŽívanie a Obec pľedmet výpoŽičky bez výhrad prijÍma.

4' Predmet ýpoŽičky je špecifikovaný v dodacích listoch, ktoých kópia je Prĺlohou č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
5. SU sR prehlasuje, Že:

a. výlučným vlastnĺkom predmetu výpožičky je Slovenská republika v správe ŠÚ SR,
b. Obec má právo predmet výpožičky uŽívať bezplatne.

6. Obec sa zaväzuje:
a, užívať predmet ýpoŽičky riadne a v súlade s účelom Zmluvy,
b. uhľádzať prevádzkové náklady spojene s uŽívaním predmetu ýpoŽičky z vlastných finančných prostriedkov,
c. chrániť predmet výpoŽičky pred poškodenĺm, stratou alebo zničením,
d. neprenechať predmet výpoŽičky na uŽívanie tretej osobe, s výnimkou vymenovaných mobilných asistentov sčĺtania,
e. strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s výpoŽičkou počas trvania sčĺtania a poskytnúť oprávneným osobám všetku

potrebnú súčinnosť
f, nahlasovaťv mene Šu sR vaĺy koncoveho zariadenia resp. nefunkčnosť SlM karty prĺslušnému dodávateľovi,
g. prebrď v mene SU SR opľavené alebo vymenené koncové zariadenie resp. novú náhradnú SlM kartu od prĺslušného

dodávatel'a,
h. prebrať v mene ŠU SR náhradné koncové zariadenie od dodávateľa počas opravy vadného koncového zariadenia a po

skončení opravy toto nähradné koncové zariadenie vrätiť dodávatel'ovi,
i' oznamovať sU sR skutočnosti odôvodňujúce uplatnenie nárokov z vád koncového zariadenia,
j. oznamovať v mene ŠU sR dodávatelbvi problémy s mobilnými hlasovými sluŽbami a dátovými sluŽbami na SlM karte.

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15'4.2021. Do 30 pracovných dnĺ po skončenĺ doby výpoŽičky je Obec povinná vrátiť predmet
VýpoŽičky ŠU sR.

ilt.

Záverečné ustanovenia
'l. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom kaŽdá zm|uvná strana obdžĺ jeden exemplár.
2, Zmluua nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom prevzatia koncového zariadenia uvedeným v dodacom liste.
4. Neoddelitel'nou súčastbu tejto Zmluvy sú kópie dodacĺch listov.

za Šu sR:
Bratislava, dňa 23j 1 .2020

Za Obec:
ť1ĺ*!.t. 1'kuk p nň a .*9.,.!.!. :.?'22 o

lng. Alexander Ballek
predseda úradu starosta/primátor


