
Z M L U VA 
o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru 

                                             KRPZ-KE-OPP3-75-034/2015   

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej len „zmluva“) 

 
uzatvorená medzi 

 
Požičiavateľom:                               
meno a priezvisko:             Marián Gyarmathy 

narodený:           

trvale bytom:                       

č. OP:                                   

právna forma:           

  

(ďalej len „požičiavateľ“) 

     

a                        

 

Vypožičiavateľom:                Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   

Sídlo: Pribinova 2,812 72  Bratislava 

IČO 00151866 

V zastúpení: plk. JUDr. Juraj Leško  

 na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS-1-118/2014 

zo dňa 10.09. 2014 

 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

 

Adresa na doručenie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 

 Kuzmányho 8, 04102  Košice 

  

Kontaktná osoba: mjr. Ing. Peter Repík, vedúci oddelenia služobnej kynológie  

odboru poriadkovej polície KR PZ v Košiciach 

  

  

 

Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím 

obmedzená a uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je bezodplatná výpožička psa pre potreby Policajného zboru: 

 

meno psa:   NERO Džidži                           narodený:  07.09.2013, s preukazom o pôvode 

plemeno:    nemecký ovčiak                        tetovacie číslo 68233 

farba:          vlkosivá                                    pohlavie:    pes,                                                     

         

  (ďalej len „pes“) 



 Cena psa bola stanovená požičiavateľom vo výške 1600,- € slovom:  tisícšestôr                 

Eur podľa § 25 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

2. Požičiavateľ zapožičiava psa pre služobné potreby vypožičiavateľovi za podmienok 

upravených v interných aktoch riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

 

Čl. II 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje: 
 

a) odovzdať psa vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na užívanie do 5 dní od účinnosti 

tejto zmluvy                                               a podpísať protokol o odovzdaní psa,  

b) odovzdať vypožičiavateľovi veterinárny preukaz psa, v ktorom je potvrdený jeho 

zdravotný stav a očkovanie proti besnote, parvoviróze, psinke, leptospiróze, 

hepatitíde, nie staršie ako jeden rok, 

c) prevziať psa od vypožičiavateľa do piatich dní po ukončení platnosti tejto zmluvy 

späť, 

d) uhradiť liečbu alebo náklady na pitvu, pokiaľ zapríčiní ochorenie, zranenie alebo úhyn 

psa; príčinu úhynu psa určí pitva vykonaná zmluvným veterinárnym lekárom. 

e) prevziať psa od vypožičiavateľa pred uplynutím doby dohodnutej v článku  III. bod 1 

v prípadoch uvedených v čl. III. bod 2 v lehote do piatich kalendárnych dní odo dňa 

kedy nastanú jednotlivé skutočnosti uvedené v čl. III. bod 2 tejto zmluvy  

 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 

 
 

a) prevziať psa od požičiavateľa v dohodnutom mieste a termíne podľa čl. II ods. 1 písm. 

a) tejto zmluvy a podpísať protokol o prevzatí psa,  

b) využívať psa pre potreby výkonu služby v Policajnom zbore, 

c) zaevidovať psa v centrálnej evidencii vypožičiavateľa, prideliť psovi evidenčné číslo 

a vystaviť mu evidenčnú knižku služobného psa, 

d) vrátiť psa do piatich dní požičiavateľovi z dôvodu, ak by o psa nebola vykonaná 

dostatočná starostlivosť (ošetrovanie, kŕmenie, ustajnenie, veterinárna starostlivosť)  

alebo ak by nebol pes využívaný pre výkon služby v Policajnom zbore a to na písomné 

požiadanie požičiavateľa, 

e) uhrádzať priebežné náklady spojené s ustajnením, kŕmením, veterinárnou 

starostlivosťou a výcvikom psa, 

f) vrátiť psa pred uplynutím dohodnutej doby uvedenej v čl. III bod 1 tejto zmluvy 

v prípade, ak sa u psa prejavia skryté vady, pre ktoré sa pes nemôže využívať pre 

služobné účely Policajného zboru, 

g) vyžiadať stanovisko veterinárneho lekára pre určenie príčiny uhynutia na základe 

pitevného nálezu, v prípade že pes uhynie počas doby platnosti zmluvy, 

h) uhradiť sumu uvedenú v čl. I ods. 1 tejto zmluvy v prípade úhynu psa pri výkone 

služby a pri plnení služobných úloh, alebo ak je preukázateľné, že úhyn psa 

nezapríčinil požičiavateľ; príčinu úhynu vypožičaného psa určí pitva vykonaná 

zmluvným veterinárnym lekárom.    

 

Čl. III 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na päť rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
 

Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť:                                           



a) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, pričom výpovedná 

lehota trvá šesť mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane, 

b)   dohodou zmluvných strán,  

c)   odstúpením z dôvodov uvedených v čl. II ods. 2 písm. d)  a f) tejto zmluvy,  

d) ukončením služobného pomeru požičiavateľa alebo zmenou funkčného zaradenia   

požičiavateľa v rámci Policajného zboru.               

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou, s prejavením súhlasu 

oboch zmluvných strán. 
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy.  
 

3. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých má každý platnosť originálu. 

Tri výtlačky obdrží vypožičiavateľ a jeden požičiavateľ. 
 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, že táto 

zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou výtlačku tejto zmluvy, ktorý obdrží vypožičiavateľ, sú aj nižšie 

uvedené prílohy:  
 

a) preukaz o pôvode psa ak bol predmetný preukaz požičiavateľovi pre psa vystavený, 

b) záznam z preskúšania zapožičiavaného psa, 

c) veterinárny preukaz psa so záznamom o vykonanom očkovaní, 

d) potvrdenie o zdravotnom stave psa zapísané vo veterinárnom preukaze psa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

V Rožňave dňa:                                          V Košiciach dňa: 
 

Požičiavateľ:                                                        Vypožičiavateľ:  

 

 

____________________________                     _______________________________                                                   

    Marián Gyarmathy                                                     plk. JUDr. Juraj Leško 

                              riaditeľ KR PZ v Košiciach 


