
ZMLUVA O VÝPOŽiCKE
C. BB/97/19-11/2911./9992991-Vzp

uzatvorená v zmysle §659 Obcianskeho zákonníka a § 13 zákona c. 278/1993
Z••. o správe majetku štátu v platnom znení

Clánok l.

Zmluvné strany

Požiciavatel: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8,83247 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ
riaditelka Správy nehnutelného majetku a výstavby
Banská Bystrica, Ul. CSA 7, 975 90 Banská Bystrica
ICO : 308 455 72

právna forma : štátna rozpoctová organizácia
dalej len "požiciavatel"

a

Vypožiciavatel: Slovenská republika - Krajské riaditelstvo Policajného zboru
v Banskej Bystrici
Sídlo : ul. 9. mája 1, 97486 Banská Bystrica
v zastúpení : pplk. JUDr. Boris BENA - riaditel
ICO : 00735833
právna forma: : štátna rozpoctová organizácia
dalej len "vypožiciavatel"

Clánok II.

Predmet výpožicky

1. Predmetom zmluvy je nehnutelný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky,
v správe požiciavatela, a to:

• budova C. 3 (ubytovacia budova) so súp. C. 2673 nachádzajúca sa vo
vojenskom objekte Kasární J. Švermu v Brezne, vrátane pozemku parc. C KN
C. 610/29, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1515 m2, vk. Ú.
Brezno,

• budova C. 4 (ošetrovna) so súp. C. 2697nachádzajúca sa vo vojenskom
objekte Kasární J. Švermu v Brezne, vrátane pozemku parc. C KN C. 610/30,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 361 m2, v k. Ú. Brezno,

• cast pozemku o výmere 1200 m2 nachádzajúca sa vo vojenskom objekte
Kasární J. Švermu v Brezne, ktorá je súcastou pozemku parc. C KN C. 610/1,



zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 121 195 m2, vk. Ú. Brezno,
zapísaných na LV C. 945 v prospech SR - Ministerstva obrany SR.

2. Požiciavatel prenecháva vypožiciavatelovi do výpožicky nehnutelný majetok
špecifikovaný v tomto clánku zmluvy, na základe rozhodnutia o docasnej
prebytocnosti nehnutelného majetku štátu C. p.: SEMal - 64-2/2011-0dSM, zo dna
10.2.2011.

Clánok III.
Úcel výpožicky

1. Vypožiciavatel bude bezplatne užívat predmet výpožicky uvedený v cl. II. tejto
zmluvy za úcelom výcviku služobných psov Okresného riaditelstva Policajného zboru
v Brezne, príležitostne, cca 6 hodín týždenne.

Clánok IV.
Doba výpožicky

1. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú s úcinnostou:
od 1. 3. 2011 do jedného mesiaca odo dna vydania rozhodnutia

o prebytocnosti predmetu výpožicky, najneskôr však do 29.2.2016.
2. Výpožicka môže skoncit:

- uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, s tým, že požiciavatel písomne
oznámi vypožiciavatelovi den vydania rozhodnutia o prebytocnosti predmetu
výpožicky,

- dohodou zmluvných strán, ktorá musí mat písomnú formu,
- výpovedou jednej zo zmluvných strán z dôvodu hrubého porušenia zmluvy

druhou zmluvnou stranou, ktorá musí mat písomnú formu, pricom výpovedná
lehota je 3 mesiace a zacína plynút od prvého dna mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená,

- jednostranným odstúpením požiciavatela od zmluvy v písomnej forme, ktoré je
úcinné dnom dorucenia vypožiciavatelovi, v prípade ak nie je predmet
výpožicky užívaný riadne alebo je užívaný v rozpore s úcelom zmluvy, ktorý je
vymedzený v clánku C. III tejto zmluvy.

ClánokV.
Práva a povinnosti

1. Požiciavatel je povinný odovzdat vypožiciavatelovi predmet zmluvy uvedený v cl. II.
tejto zmluvy, v stave spôsobilom na riadne užívanie.




