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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 2016/411-HM 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 13 zákona NR SR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

 
ZMLUVNÉ STRANY : 
 
 
Požičiavateľ:                         

 

Bc. Júlia SLÍŽOVÁ 

dátum narodenia :  

trvale bytom :  Banská Bystrica    

   

                                                                                   (ďalej len „Požičiavateľ“) 

 

Vypožičiavateľ:                 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Ministerstvo  obrany SR,  

Agentúra správy majetku 

Sídlo :    Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Zastúpený:                         Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING 

    riaditeľ Agentúry správy majetku   

IČO :                          30845572 

 

Vybavuje :        Mgr. Dalma BELÁKOVÁ, tel. 0960 327536,  fax: 0960/317683 

        (ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Požičiavateľ prenecháva z vlastnej vôle do bezplatného užívania Vypožičiavateľovi  za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve hnuteľné veci vo vlastníctve Požičiavateľa, a to psa– 

 

Meno:        HEKTOR od Hradčanského rybníka 

Číslo zápisu v plemennej knihe:    70496/15 

ČIP:        900008800701500, ľavá strana krku 

Pohlavie:       pes 

Plemeno:       nemecký ovčiak  

Dátum narodenia:      24.12.2013 

Zloženie skúšky z výkonu:    - 

Výstavné ocenenie:      -  

Pes má vykonané tieto vakcinácie:  

Besnota:      EURICAN DHPPI2-LR, L422399 14/10-2016 

Ostatné:     EURICAN DHPPI2-LR 

Potvrdenie o vstupnom preskúšaní: zo dňa 19.10. 2016 (zápis v prílohe č.2) 

 

2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky výlučne za účelom plnenia úloh MO 

SR v oblasti služobnej kynológie.  



ZoV 2016/411-HM ( ZH : ASM-370/2016-OdSHM )  Strana 2 
 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude psa využívať v súlade s dohodnutým účelom 

požívania a nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo do 

výpožičky tretím osobám. 

4. Zmluvné strany dohodou stanovili hodnotu predmetu výpožičky ku dňu jeho prevzatia v 

sume 1 260,00 € (slovom jedentisícdvestošesťdesiat Euro). 

  

 

Článok  II. 

Účel a doba výpožičky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Požičiavateľ prenecháva Vypožičiavateľovi predmet 

výpožičky výlučne za účelom plnenia úloh MO SR v oblasti vojenskej služobnej 

kynológie. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa výpožička dojednáva na dobu 

neurčitú. 

3. Počas doby výpožičky Požičiavateľovi nevznikajú žiadne prevádzkové náklady. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať okamžité vrátenie psa, ak by Vypožičiavateľ 

neposkytol psovi dostatočnú starostlivosť (ošetrovanie, kŕmenie, ustajnenie, veterinárnu 

starostlivosť, príp. nezaradenie psa v zmysle tejto Zmluvy). 

2. Požičiavateľ je povinný – 

a) odovzdať psa Vypožičiavateľovi v dobrom stave, po podpise tejto zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami, spôsobilom na riadne užívanie. O odovzdaní a 

prevzatí psa a o preskúšaní psa spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý bude 

pripojený k tejto zmluve ako jej príloha,  

b) odovzdať Vypožičiavateľovi  fotokópiu preukazu o pôvode psa, RTG na DLK a 

DBK, očkovací preukaz (s potvrdenými a platnými vakcináciami proti besnote, 

psinke, parvoviróze, leptospiróze, hepatitíde) a potvrdenie o veterinárnej 

prehliadke, nie staršie ako tri dni,  

c) vopred (pokiaľ to situácia umožní) písomne požiadať (s ohľadom na služobné 

povinnosti psa) prostredníctvom kynológa útvaru hlavného kynológa MO SR o 

použitie psa na mimo služobné účely (výstavy, bonitácie, skúšky z výkonu, 

preteky a krytie). Pokiaľ situácia písomné požiadanie neumožní a pes bude v 

súlade s touto zmluvou použitý na mimo služobný účel bez schválenia hlavného 

kynológa MO SR (s ohľadom na služobné povinnosti psa), ostáva Požičiavateľovi 

oznamovacia povinnosť (v čo najkratšej dobe). 

 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že –  

a) nebude proti Požičiavateľovi uplatňovať pohľadávky v prípade neúmyselného 

alebo nezavineného poškodenia, ublíženia na zdraví, znehodnotenia, usmrtenia 

alebo uhynutia psa,  

b) o krytí psa rozhoduje Požičiavateľ a každá úhrada a náklady za krytie patria 

Požičiavateľovi. 
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4. Požičiavateľ  prehlasuje, že mu nie sú známe chyby alebo choroby psa, ktoré by psovi 

bránili alebo znižovali jeho výkon plnenia úloh v rámci MO SR. 

5. Vypožičiavateľ si vyhradzuje právo psa vrátiť, ak sa u neho prejavia skryté chyby a 

choroby, pre ktoré sa nemôže využívať pre služobné účely v rámci MO SR.  

6. Vypožičiavateľ  je povinný –  

a) využívať psa pre potreby výkonu služby v rámci MO SR, konkrétne VÚ 2025 

Vlkanová - Hronsek a zároveň psa, ktorý je predmetom tejto zmluvy 

nepremiestňovať na iný vojenský útvar ako je Oddelenie kynológie OVaK 

Vlkanová - Hronsek), 

b) vykonať zmeny v centrálnej evidencii psov cestou Vojenskej polície, oddelenia 

kynológie OVaK Vlkanová - Hronsek, 

c) uhrádzať priebežne náklady spojené s ustajnením, kŕmením, veterinárnou 

starostlivosťou a prípravy psa na výkon služby,  

d) vrátiť psa Požičiavateľovi, ak by o psa nebola vykonaná dostatočná starostlivosť 

alebo ak by nebol pes využívaný pre výkon služby v oblasti vojenskej služobnej 

kynológie MO SR,  

e) v prípade ukončenia služobného/pracovného pomeru, resp. zmeny pracovného 

zaradenia Požičiavateľa zo strany MO SR ukončiť zmluvný vzťah vyplývajúci z 

tejto zmluvy, pokiaľ sa s Požičiavateľom nedohodne inak,  

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

pitevného protokolu v prípade, ak pes uhynie počas doby, na ktorú bol prenajatý.  

7. Vypožičiavateľ  uhradí Požičiavateľovi škodu spôsobenú uhynutím psa len v prípade, že z 

výsledku pitevného protokolu vyplynie, že k úhynu psa došlo v priamej súvislosti s 

výkonom služby v rámci MO SR.  

 

 

Článok IV. 

Osobitné dojednania 

 

1. Zmluvný vzťah predmetu výpožičky môže skončiť – 

a) dohodou Zmluvných strán, 

b) výpoveďou Zmluvných strán, 

c) okamžitou výpoveďou v prípade hrubého porušenia zmluvných ustanovení 

niektorou zo zmluvných strán. 

2. Výpoveď musí byť daná písomne a nadobúda účinnosť doručením druhej strane. 

3. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na kratšej výpovednej dobe, avšak v takomto prípade 

nahradí zmluvná strana, ktorá zmluvu vypovedá, druhej zmluvnej strane preukázané 

náklady, pokiaľ jej v skrátenej výpovednej lehote  vznikne škoda. 

5. V prípade, že pes absolvuje odborný výcvik v OVaK Vlkanová – Hronsek, minimálna 

doba služby sa stanovuje na 2 roky od úspešného absolvovania kurzu, pokiaľ 

Vypožičiavateľ neporuší vyššie vedené zmluvné podmienky. Pokiaľ sa Požičiavateľ bez 

udania dôvodu, prípadne zo subjektívnych dôvodov, rozhodne ukončiť zmluvu 

jednostranným vypovedaním, pes doslúži záväzok, ktorý vznikne absolvovaním kurzu, 

podľa rozhodnutia hlavného kynológa MO SR. 
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6. Pokiaľ Požičiavateľ vypovie túto Zmluvu z objektívnych dôvodov, ďalšie využitie psa 

bude na dohode oboch zmluvných strán, ktorá bude vyhotovená formou dodatku k tejto 

Zmluve. 

7. Požičiavateľ je v pracovnom pomere k Vypožičiavateľovi a tento záväzok predmet 

zmluvy doslúži aj v prípade, že pracovný pomer s Vypožičiavateľom bude ukončený na 

základe porušenia pracovných povinností Požičiavateľa. 

8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky vrátiť Požičiavateľovi:  

a) len čo ho nebude potrebovať, alebo prestane existovať dôvod a účel výpožičky,  

b)  v prípade, že bude užívať predmet výpožičky v rozpore s dojednaným účelom 

výpožičky,  

c) po dohode oboch zmluvných strán, 

d) po uplynutí výpovednej doby na základe písomnej výpovede, 

e) ukončením platnosti zmluvy.  

9. Po skončení výpožičky je Vypožičiavateľ povinný vrátiť predmet výpožičky v stave, v 

akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a to ku dňu, v ktorom dôjde k 

skončeniu výpožičky.  

 

 

Článok V. 

Vrátenie, prevzatie predmetu zmluvy a náklady spojené s jeho prepravou 
 

1. Vypožičiavateľ si prevezme predmet výpožičky dňa 19.októbra 2016 v mieste vstupného 

preskúšania (oddelenie kynológie Hronsek). O prevzatí predmetu výpožičky urobia 

zmluvné strany zápis o prevzatí, ktorý podpíšu splnomocnení zástupcovia 

Vypožičiavateľa a Požičiavateľa. 

2. Požičiavateľ je povinný hradiť náklady spojené na prepravu psa pri jeho odovzdávaní a 

preberaní (pri začiatku a ukončení zmluvy), ako aj na prepravu psa pri použití na mimo 

služobné účely schválené hlavným kynológom MO SR uvedené v čl. III, ods.2 písm c). 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude hradiť náklady spojené na prepravu psa pri plnení 

služobných povinností za účelom plnenia úloh MO SR v oblasti služobnej kynológie. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy medzi Požičiavateľom a Vypožičiavateľom, ktoré nie sú upravené v tejto 

zmluve, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov so 
súhlasom oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto 

zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády Slovenskej republiky na internete.  
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5. Požičiavateľ súhlasí so zverejnením Zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli 

slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak  

súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.  

7. Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých Požičiavateľ dostane jeden 

(1) rovnopis vyhotovenia zmluvy a Vypožičiavateľ dostane šesť (6) vyhotovení zmluvy. 

 

 

 
V Bratislave, dňa            V Hronseku, dňa   
 

 

za  Vypožičiavateľa :                                                  za Požičiavateľa  : 

 

 

 

Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING    Bc. Júlia SLÍŽOVÁ 

riaditeľ Agentúry správy majetku 
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Rozdelenie výtlačkov zmluvy o výpožičke: 

 
 

Výtlačok číslo – určené Dátum Prevzal - zaslané 

č. 1   Požičiavateľ  

          MO SR - Agentúra správy majetku  
  

č. 2   MO SR - Agentúra správy majetku, 

OdSHM 
  

č. 3   MO SR - Odbor financovania 

a konsolidácie sekcie ekonomiky 

„centrálna evidencia“ 

  

č. 4   ÚCL Bratislava   

č. 5   VÚ 2025 VP Vlkanová – Hronsek  

         Oddelenie kynológie Hronsek     

(centrálna evidencia psov)  

  

č. 6   Vedúci oddelenia kynológie,       

hlavný kynológ MO SR 

           mjr. Ing. Peter ŠOLTÉS  
  

č. 7   Vypožičiavateľ  

           Bc. Júlia SLÍŽOVÁ 
  

 

 

 
 


