
ZMLUVA 

o výpožičke hnuteľného majetku štátu 

ÚGKK SR č. 62/2020/EO 
č. p.  SITB-OO2-2021/001598-007 

uzatvorená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku  

 štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 
 

Požičiavateľ: Slovenská republika zastúpená Úradom geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky 

so sídlom: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 
IČO: 00166260 

Zastúpený: Ing. Ján Mrva 

predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

   
(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

a 
 

Vypožičiavateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky 

so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
IČO: 00151866 

Zastúpený: Ing. Rastislav Rejdovian 

generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva               
č. p.: SL-OPS-2020/001328-296 zo dňa 23.09.2020 

   

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

     

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

  uzatvárajú túto zmluvu v nasledujúcom znení: 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa  za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu 
v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý je špecifikovaný 

v bode 2 tohto článku (ďalej len „predmet výpožičky“). 

2. Špecifikácia predmetu výpožičky:  
 

Inventárne číslo Názov 
Obstarávacia 

cena 

978-013/067 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/068 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/069 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/070 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/071 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/072 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/073 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/074 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/075 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

978-013/076 KOKEŠ/LAN Štandard 2. a ďalší používateľ, Kokeš6/SKM  242,40 € 

spolu 2 424,00 € 
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3. Predmet výpožičky je pre požičiavateľa dočasne prebytočným majetkom na základe Rozhodnutia 
o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky č. P/2020/001459-0001 zo dňa 27.10.2020. 

 

Čl. II. 

Účel výpožičky 

 

Predmet výpožičky bude vypožičiavateľ užívať za účelom zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich 
z výkonu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v územnom obvode Okresného úradu 

Galanta.  

        

Čl. III.  

Doba trvania zmluvy 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na päť (5) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy.  

 

Čl. IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený bezplatne užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, 
ktorý sa dohodol v tejto zmluve. 

2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou a zničením.  

3. Vypožičiavateľ nesmie predmet výpožičky prenechať na užívanie tretej osobe.   
4. Úpravy predmetu výpožičky môžu byť vykonané len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

požičiavateľa, pričom ho nesmie poškodiť alebo znehodnotiť. 

5. Vypožičiavateľ je povinný umožniť oprávneným osobám požičiavateľa, za svojej prítomnosti, 

alebo prítomnosti ním poverenej osoby vykonať kontrolu dodržiavania účelu výpožičky a to 1-krát 
do roka prípadne podľa potreby. 

6. Vypožičiavateľ  je  povinný  zabezpečiť opravu a údržbu predmetu výpožičky tak,  aby táto bola 

počas doby výpožičky v prevádzkyschopnom stave, spôsobilom na riadne užívanie v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

7. Vypožičiavateľ  zodpovedá  za škody,  ktoré spôsobí na  predmete  výpožičky vlastným zavinením 

alebo jeho nesprávnym užívaním. 
8. Vypožičiavateľ  je povinný predmet výpožičky vrátiť v prípade, že ho nepotrebuje na účel 

dohodnutý v tejto zmluve,  najneskôr však do konca doby trvania výpožičky. 

 

Čl. V. 

Predpokladané prevádzkové náklady  

 
Požičiavateľovi v súvislosti s predmetom výpožičky nevznikajú žiadne prevádzkové náklady, nakoľko 

všetky náklady spojené s predmetom výpožičky, vrátane prepravy hradí vypožičiavateľ. 

 

Čl. VI. 

Skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva  sa môže skončiť: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek  zo zmluvných strán  bez udania dôvodu,  s výpovednou 
lehotou tri (3) mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane, 

d) písomným odstúpením vypožičiavateľa od zmluvy, ak sa predmet výpožičky stal 

nespôsobilým na riadne užívanie, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane, 
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e) písomným odstúpením požičiavateľa od zmluvy v prípade ak:  

- vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s účelom dohodnutým v tejto   zmluve,   

- vypožičiavateľ prenechá predmet výpožičky alebo jej časť tretím osobám na užívanie.  
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

2. V prípade pochybností sa má za to, že výpoveď alebo odstúpenie boli druhej zmluvnej strane 

doručené tretí deň po ich odoslaní ako doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Čl. VII. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky 
 

1. Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky prebehne protokolárne medzi poverenými 

zástupcami požičiavateľa a vypožičiavateľa na základe písomného protokolu v lehote do desať (10) 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Miestom fyzického odovzdania 

predmetu výpožičky bude sídlo požičiavateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Kontaktnými osobami a zároveň osobami poverenými k podpisu protokolu sú: 

a) za požičiavateľa: Ing. Adriana Steinerová, katastrálny odbor, tel. kontakt: 02/20816061, e-mail: 
adriana.steinerova@skgeodesy.sk,  

b) za vypožičiavateľa: Ing. Zuzana Danišovičová, Centrum podpory Trnava, tel. kontakt: 

0961105350, e-mail: zuzana.danisovicova@minv.sk.  
3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu skončenia tejto zmluvy odovzdá predmet 

výpožičky formou písomného protokolu osobám povereným požičiavateľom,  v stave spôsobilom 

na riadne užívanie, s prihliadnutím na zodpovedajúcu mieru opotrebenia pri riadnom užívaní po 
dobu výpožičky. 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z., 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 
v Slovenskej republiky. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad Vlády 
Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len  písomne, vo forme číslovaných 

dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu  pred jej podpísaním riadne prečítali, uzatvárajú ju 
podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu,  z toho tri (3) vyhotovenia 
pre požičiavateľa a dve (2) pre vypožičiavateľa. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................................   V Bratislave, dňa ........................................ 
 

Za požičiavateľa:     Za vypožičiavateľa: 

 
 

 

 
 

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

Ing. Ján Mrva      Ing. Rastislav Rejdovian 
predseda Úradu geodézie, kartografie a   generálny riaditeľ sekcie informatiky,  
katastra Slovenskej republiky    telekomunikácií a bezpečnosti 

        Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
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