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        Zmluva o krátkodobej  výpožičke strelnice č. 139/ON-2021 
uzavretá podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
                                                      Interné číslo vypožičiavateľa:  KE152/2021/0708009- Vzv 

                 

 

 

Zmluvné strany:  

 

Požičiavateľ:     Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR  

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Róbert Komjáti-Nagy, riaditeľ Centra podpory Prešov na   

   základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-091 zo dňa  

                                    20.04.2021 

IČO:   00151866 

DIČ:   2020571520 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000180023/8180 

        IBAN: SK78 8180 01000 0070 0018 0023 

         tel. číslo: 0961 805483 

        fakturačná a kontaktná adresa: Ministerstvo vnútra SR 

                Centrum podpory Prešov 

                Štúrova 7 

                080 01 Prešov 

( ďalej len „požičiavateľ“ ) 

a 

 

Vypožičiavateľ:        Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republi ky 

sídlo:              Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

v zastúpení:       Mgr. Ján Bučan - generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry 

                                    MO SR na základe plnomocenstva č.p. KaMO -21-168/2021 zo dňa  

                                    24.9.2021 

IČO:             30845572 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:            IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

Kontaktné údaje za Muničný sklad Poprad: kpt. Ing. Martin Vančišin   

                                                                  tel. číslo: 0914 369 481 

(ďalej len „vypožičiavateľ“), 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu v nasledujúcom znení. 

 

 Čl. I. 

Predmet a účel výpožičky 

 

1. Slovenská republika je vlastníkom a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky správcom  

pozemku parc. č.: C KN 3200/2 ostatné plochy o výmere 19 301 m
2
 v katastrálnom území 

Poprad, obec Poprad, okres Poprad, zapísaného na LV č. 3078, na ktorom sa nachádza 

strelnica, ktorá je predmetom krátkodobej výpožičky (ďalej len „predmet výpožičky“). 
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2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva predmet výpožičky vypožičiavateľovi na 

bezodplatné krátkodobé užívanie. 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený využívať predmet  výpožičky výlučne na plnenie úloh 

v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním  a na účely zabezpečenia plánu 

streleckého výcviku príslušníkov Muničného skladu Poprad, (ďalej len „priamy užívateľ 

strelnice“). Vypožičiavateľ nemôže predmet výpožičky využiť na  iné účely ako je 

dohodnuté. 

 

      Čl. II. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 10.03.2022 do 31.12.2022. 

2. Využívanie predmetu výpožičky bude prebiehať v termínoch: 

10.3., 24.3.2022 

14.4., 28.4.2022 

12.5., 26.5.2022 

1.6., 22.6.2022 

16.9., 29.9.2022 

13.10., 26.10.2022 

15.11., 30.11.2022 

vždy v čase od 08:00 hod do 14:00 hod. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že využívanie predmetu výpožičky bude prebiehať tak, aby 

nedošlo k vzájomnej kolízii termínov prevádzkovateľa strelnice a priameho užívateľa 

strelnice s tým, že prevádzkovateľ strelnice má na jeho využitie prednostné právo.  

 

Čl. III. 

Výška a splatnosť nákladov za služby  

 

1. Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky nebudú požičiavateľom 

vypožičiavateľovi účtované, nakoľko pri užívaní predmetu výpožičky vypožičiavateľ 

nebude využívať energie, ani iné služby. 

2. Zdravotné zabezpečenie predmetu výpožičky vypožičiavateľ zabezpečuje vo vlastnej 

réžii,  na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.  

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ zabezpečí na dohodnuté termíny streleckej prípravy vypožičiavateľovi  

sprístupnenie predmetu výpožičky. 

2. Požičiavateľ zabezpečí, aby použitie predmetu výpožičky zodpovedalo platnému 

prevádzkovému poriadku. 

3. Požičiavateľ je povinný prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie. 

4. Požičiavateľ je povinný oboznámiť vypožičiavateľa s prevádzkovým poriadkom strelnice 

a vypožičiavateľ je povinný prevádzkový poriadok strelnice dodržiavať. 

5. Vypožičiavateľ je povinný počínať si tak aby jeho konaním nevznikli škody na zariadení 

patriacom k predmetu výpožičky. 

6. Vypožičiavateľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné škody spôsobené jeho zavineným 

konaním na predmete  výpožičky. 
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7. Škody, ktoré vzniknú na predmete výpožičky zavineným konaním vypožičiavateľa je 

vypožičiavateľ povinný uhradiť alebo odstrániť na vlastné náklady bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však v lehote určenej v písomnej výzve požičiavateľa. 

8. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že stav predmetu výpožičky pozná a že sú mu známe 

podmienky jeho prevádzkovania. 

 

Čl. V. 

Zánik zmluvy 

 

1. Platnosť zmluvy končí uplynutím dohodnutej doby. 

2. Zmluvu je okrem toho možné  ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Vypožičiavateľ  je  povinný  bezodkladne  oznámiť  požičiavateľovi všetky  zmeny údajov     

     týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod.  

2.  Vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa spravujú príslušnými  ustanoveniami Občianskeho           

     zákonníka  a ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi  prepismi  platnými v Slovenskej 

     republike. 

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

číslovaných dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR.  

5. Zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

6. 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. 

7.  Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre vypožičiavateľa   

     a dva pre požičiavateľa.  

 

    V Prešove dňa        V Bratislave dňa 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Róbert Komjáti-Nagy                                                   Mgr. Ján Bučan  

 riaditeľ Centra podpory Prešov                       generálny riaditeľ sekcie majetku     

                                                                                                 a infraštruktúry MO SR 

                                                    


