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ZMLUVA O VÝPOŢIČKE č. 2011/403 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 659   a nasl. Občianskeho zákonníka v súlade 

s ustanovením § 13 zákona NR SR   č.278/1993 Z. z. správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Požičiavateľ:    SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
     Ministerstvo obrany 
     Úrad pre investície a akvizície  
     Kutuzovova 8         
  
                                        832 47  BRATISLAVA 
 
zastúpený:     Ing. Pavlom LÍŠKOM 
                                        riaditeľom Úradu pre investície a akvizície  
   
   

IČO    :       30845572 

            (ďalej len „Požičiavateľ“) 

 

 

Vybavuje:     mjr. Jozef  Šúry           tel.: 0960/ 317671 

                                                                                 fax: 0960/317683 

                                                                                 

 

Vypožičiavateľ:     Obec RABČA 

    Ulica Hlavná 

 

    029 44 RABČA 426 

 

         

Zastúpený :               Dušan RATICA 

    starosta obce  

(ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

 

IČO :                         00314838                 

     

 

Vybavuje :                  Ing. Vladimír BRIŠ      tel.:    0908/627 868  

        fax:   043/559 42 19 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Požičiavateľ podľa rozhodnutia o prebytočnosti č.p. : SEMaI-24/2011 OdSM  zo 10. 

februára 2011 prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi materiál zásobovacej 

triedy II vyšpecifikovaný  v tabuľke: 

 

P.Č. Názov materiálu 
Vojenské číslo 

materiálu 
MJ Mnoţstvo 

Obstarávacia cena v € 

Miesto  

uloţenia 

krycie čís. 

útvaru jednotková spolu 

1 
Most k AM 50, z AM-50 

VPZ 3126431 
0684391001000 ks 1 63 035,25 63 035,25 1049 Sereď 

2 
Most k AM 50, z AM-50 

VPZ 2899594 
0684391001000 ks 1 63 192,26 63 192,26 1049 Sereď 

 

2.2. Vypožičiavateľ bude  predmet zmluvy využívať na zabezpečenie protipovodňovej činnosti 

obce.  

Článok  III. 

Doba výpoţičky 

 

  Požičiavateľ  prenecháva predmet  tejto zmluvy vypožičiavateľovi od nadobudnutia 

platnosti tejto zmluvy do 30. júna 2011. 

Článok  IV. 

Povinnosti poţičiavateľa 

 

Požičiavateľ je povinný odovzdať predmet zmluvy vypožičiavateľovi v termíne podľa 

článku III. tejto zmluvy a po podpise tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami v stave 

spôsobilom na riadne užívanie. Zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy  podpíšu 

splnomocnení zástupcovia vypožičiavateľa a požičiavateľa – poverení zástupcovia veliteľov v 

miestach uloženia hnuteľného majetku uvedených v tabuľke č.1 tejto zmluvy. 

 

Článok  V.  

Povinnosti vypoţičiavateľa 

 

5.1. Vypožičiavateľ  je povinný chrániť predmet zmluvy prenechaný do užívania pred 

poškodením,  stratou alebo zničením.  

5.2. V prípade vzniku škody, straty na vypožičanom hnuteľnom majetku, alebo jeho  

nevrátenia sa vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť ju v celom rozsahu v súlade s hodnotami 

uvedenými v bode 2.1. tejto zmluvy.  

5.2. Vypožičiavateľ nesmie prenechať predmet zmluvy do užívania inej fyzickej alebo 

právnickej osobe a nesmie ho použiť na iný ako zmluvou dohodnutý účel ( bod 2.2.). 

 

Článok VI. 

Vrátenie, prevzatie predmetu zmluvy a náklady spojené s jeho prepravou 
 

6.1. Prevzatie predmetu zmluvy (čl. II. tejto zmluvy) vykoná vypožičiavateľ do 10 dní od 

nadobudnutia platnosti tejto zmluvy v mieste uloženia a potvrdí sa zápisom o prevzatí 

predmetu zmluvy, ktorý podpíšu splnomocnení zástupcovia vypožičiavateľa  a  

požičiavateľa. 




