
Reg. c.: ?

Zmluva o výpožicke

uzatvorenáv zmysle§ 13ods.8 zák.c. 278/1993Z.z.o správemajetkuštátu
v platnomznení

1. Požiciavatel :

Názov:
Sídlo:
ICO:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
IBAN:

Zastúpenie:

CI. 1
Zmluvné strany

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2, 812 85 Bratislava
00166481

JUDr. René Vanek, prvý námestník generálneho prokurátora
Slovenskej republiky

(dalej len „požiciavatel")

2. Vypožiciavatel:

Názov:
Sídlo:
ICO:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
IBAN:

Zastúpenie:

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807

JUDr. Mikuláš Gardecký, krajský prokurátor

(dalej len „vypožiciavatel")

CI. 2
Predmet zmluvy

1. Požiciavatel týmto bezplatne poskytuje do užívania vypožiciavatelovi, pre služobné
úcely na dohodnutú dobu 1 ks motorové služobné vozidlo a 1 ks nákladný príves, ktoré
sú špecifikované nasledovne:

1.1 druh vozidla: nákladné vozidlo
VOLKSWAGEN CADDY, 2K/BBBSUX01

druh vozidla:
výrobná znacka:
ECV:
císlo karosérie:

1.2

(dalej len

druh vozidla:
výrobná znacka:
ECV:
císlo karosérie:

„vec").

príves nákladný
ŠPORT JÁCHT, LPB207M



2. Požiciavatel prehlasuje, že je výlucným správcom veci vo vlastníctve Slovenskej
republikya že sa na nejneviaznuprávatretíchosôb(vecje bezprávnychvád).

CI.3
Dobavypožicania

Dobavypožicaniaje dohodnutánaobdobie dvoch rokov ododnaplatnostizmluvy.

CI.4
Podmienkyvypožicania

1. Vypožiciavatel sa zaväzuje, že vec prevezme s uvedením jej súcasného stavu
v preberacomprotokole,ktorý sa po podpísaníurcenýmizástupcamizmluvnýchstrán
staneneoddelitelnousúcastoutejtozmluvy.

2. Vypožiciavatelje povinnývypožicanúvec užívat v súlades jej urcenímvzhladomnajej
konštrukciua vybaveniea na úcelvymedzenýv clánku2 tejtozmluvy.

3. Vypožiciavatelnie je oprávnenýprenechatvec pocasdoby výpožickyinémusubjektu,
zriadit na vec záložnéprávoaleboju inakzatažit.

4. Vypožiciavatelsmievykonatzmenyna veci lens písomnýmsúhlasompožiciavatela.

5. Vypožiciavatelje povinnýbezodkladnepožiciavatelovinahlásitkaždúškodu,poruchu,ci
iný nedostatok(závadu)veci, ktorý nie je možnéodstránitv rámci bežnejúdržbya ak
ide o dopravnú nehodu,je povinnýju nahlásit aj najbližšiemuoddeleniuPolicajného
zboru. Kontaktnouosobouza požiciavatelaje referentautodopravyna ekonomickom
odbore.

6. Požiciavatel vyhlasuje, že na vec je uzatvorené povinné zmluvné poistenie
zodpovednostiza škoduspôsobenúprevádzkoumotorovéhovozidla.

7. Vypožiciavatelje povinnývec chránitpredpoškodením,stratoualeboznicením.

CI.5
Prevádzkovénáklady

1. Vypožiciavatelsa zaväzujeuhrádzatz vlastnýchfinancnýchprostriedkovprevádzkové
nákladyspojenés prevádzkouveci (nákuppohonnýchhmôta prevádzkovýchkvapalín),
bežnou opravou a údržbou (výmena žiarovky, oprava defektu) a riadne sa starat
o prevádzkuveci pocasjej užívania.

2. Požiciavatelsa zaväzujeuhrádzatz vlastnýchfinancnýchprostriedkovnákladyspojené
s pravidelnou predpísanou servisnou prehliadkou (výmena oleja a iné predpísané
úkony).

CI.6
Povinnosti zmluvných strán

1. Požiciavatelsa zaväzujeznášatškodyvzniknuténaveciv prevádzke,a to:
1.1 drobnépoškodenienaveciv priebehuprevádzkynezavinenejvypožiciavatelom,
1.2 škodyna veci vzniknutépri dopravnejnehodealeboškodovejudalostinezavinenej

vypožiciavatelom,
1.3 škodyvzniknutéodcudzenímveci nezavinenejvypožiciavatelom.



2. Vypožiciavatelsa zaväzujeuhraditškodypožiciavatelovivzniknutév prevádzke,a to:
2.1 škody na veci vzniknutépri dopravnejnehodealeboškodovejudalostizavinenej

vypožiciavatelom (v rozsahu spoluúcasti, ak je na vec uzatvorené havarijné
poistenie),

2.2 škody na veci a jej výbavezaprícinenéúmyselnealebonesprávnoua neodbornou
manipuláciouvypožiciavatelom.

1. Zmluvazanikáuplynutímdobyvypožicaniadohodnutejv cl. 3 tejtozmluvy.

2. Zmluvné strany môžu písomneodstúpit od zmluvy bez udaniadôvodus výpovednou
lehotou 14 dní, ktorá zacína plynút nasledujúcimdnom po dorucenívýpovededruhej
zmluvnejstrane.

3. Prizávažnomporušenípovinnostívyplývajúcichz tejtozmluvymôžeoprávnenázmluvná
strana okamžitezmluvuzrušit a požadovatod druhej zmluvnejstranynáhraduškody,
ktorájej týmtovznikla.Zazávažnéporušeniesa považujeporušeniepovinnostipodlacl.
4 bod2 a 3 zmluvy.

1. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisuoboma zmluvnýmistranami a úcinnost
dnomnasledujúcimpo dnijej zverejneniav Centrálnomregistrizmlúv.

2. Túto zmluvu možno zmenit len po vzájomnej dohode zmluvnýchstrán vo forme
písomnýchdodatkov.

3. Právaa povinnostitoutozmluvouzvlášt neupravenésa riadiapríslušnýmiustanoveniami
všeobecnezáväznýchprávnychpredpisovplatnýchna územíSlovenskejrepubliky.

4. Zmluva je vyhotovenáv štyroch rovnopisoch,z ktorých dva obdrží požiciavatela dva
vypožiciavatel.

5. Zmluvné strany prehlasujú,že táto zmluva nebola uzatvorenáv tiesni, ani za inak
jednostrannenevýhodnýchpodmienok,že si zmluvuprecítali,porozumelijej obsahua na
znak vzájomnéhosúhlasuzmluvutýmtopodpisujú.

V Bratislavedna

................

V Prešovedna

Cl. 7
Zánik zmluvy

Cl. 8
Záverecnéustanovenie

Požiciavatel:
GenerálnaprokuratúraSlovenskej

republiky '

Vypožiciavatel:
Kraiská-ôrokuratúraPrešov

prvýnámestníkgenferáfnehoprokurátora
Slovenskejrepubliky


