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Zmluva o krátkodobej výpožičke  

č. BA84/2-125/2019/0815001/0815009-Vzpk 

(ďalej len ako ,,Zmluva“) 

 

u z a t v o r e n á  

 

podľa § 13 ods. 7 a nasl. zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov a v zmysle ustanovení § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

m e d z i  

 

Požičiavateľom: Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
So sídlom: Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava, Slovenská 

republika 

v zastúpení:  JUDr. Ivan HANIC 

riaditeľ Agentúry správy majetku Ministerstva 

obrany SR, na základe plnomocenstva č. ÚSMŠ-

1-18/2019 zo dňa 19. marca 2019 

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

IČO:   30 845 572 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN (nájom): SK08 8180 0000 0070 0017 1098 

IBAN (energie): SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

Variabilný symbol:0884212519 

  

(ďalej len ako „požičiavateľ“) 

 

a 

 

Vypožičiavateľom: Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v 

Galante 

So sídlom:  Hlavná 13, 924 52 Galanta 

v zastúpení: pplk. Mgr. Juraj ČEMAN,  

riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Galante 

IČO:  00 151 866 

 

(ďalej len ako „vypožičiavateľ“) 

(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej len ako ,,zmluvné strany“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

 

Článok I. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do krátkodobej 

výpožičky nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe prenajímateľa 
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uvedený v článku I. odseku 2 Zmluvy a záväzok vypožičiavateľa predmet krátkodobej 

výpožičky od požičiavateľa prevziať a užívať v súlade s dohodnutým účelom uvedeným 

v článku I. odseku 3 Zmluvy. 

 

2. Predmetom výpožičky je nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

požičiavateľa, a to: 

 

 Pištoľová strelnica Sereď, miestnosť č. 1.01 (č. NO 727), Budova č. 130 – 

Malorážková strelnica o výmere 39 m2, súp. č. 4506 v areáli VÚ 1049 Sereď (č. CE: 

08.15.001), zapísaná na LV č. 3399, v okrese: Galanta, v obci: Sereď, v k.ú. Sereď, 

na par. č. 2271/28 o výmere 50 m2 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/, a 

 Pechotná strelnica Tomášikovo (č. CE 08.15.009) nachádzajúca sa na parc. č. 

522/6 /druh pozemku: ostatné plochy o výmere 6 031 m2/, par. č. 522/7 /druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2/, parc. č. 522/8 /druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2/ a na par. č. 519/12 /druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2/, par. č. 519/13 /druh 

pozemku: ostatné plochy o výmere 949 m2/, zapísanej LV č. 296, v okrese: Galanta, 

v obci: Tomášikovo, v k.ú. Tomášikovo. 

 

3. Účelom Zmluvy je užívať predmet výpožičky uvedený v článku I. odseku 2 Zmluvy 

k vykonávaniu streleckej prípravy príslušníkov Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Galante v roku 2019. 

 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky iba na dohodnutý účel uvedený 

v článku I. odseku 3 Zmluvy. 

 

Článok II. 

DOBA VÝPOŽIČKY 

 

1. Predmet výpožičky uvedený v článku I. odseku 2 Zmluvy sa poskytuje vypožičiavateľovi 

do krátkodobej výpožičky v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov na dni:  

 

ROZPIS NA ROK 2019 

Č. TERMÍN ČAS 
DRUH 

ZBRANE 

DRUH 

STRELIVA 
ZAMERANIE STRELNICA 

1. 
8., 15. a 22. 

február 
08.00 – 12.00 

ČZ P07, Glock 

17 
9 mm 

strelecká príprava 
Pištoľová 

strelnica 

Sereď Samopal APC9  

2. 
8., 15. a 22. 

marec 
08.00 – 12.00 

ČZ P07, Glock 

17 
9mm 

strelecká príprava 
Pištoľová 

strelnica 

Sereď Samopal APC9  

3. 
1., 5. a 26. 

apríl 
08.00 – 12.00 

ČZ P07, Glock 

17 
9 mm 

strelecká príprava 
Pechotná 

strelnica 

Tomášikovo 

Samopal APC9 

7,62 mm Samopal vz. 58 

brokovnica 

4. 
17., 22. a 24. 

máj 
08.00 – 12.00 

ČZ P07, Glock 

17 9 mm strelecká príprava 
Pištoľová 

strelnica 

Sereď Samopal APC9 

5.    
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6., 13., 19., 

20., 26. a 27. 

september 

08.00 – 12.00 
ČZ P07, Glock 

17 

9 mm previerky SP Pištoľová 

strelnica 

Sereď 

6. 
4. a 7. 

október 
08.00 – 12.00 

ČZ P07, Glock 

17 
9 mm previerky SP 

Pištoľová 

strelnica 

Sereď 

7. 
21., 22. a 23. 

október 
17.00 – 22.00 

ČZ P07, Glock 

17 
9 mm strelecká príprava -  

Pištoľová 

strelnica 

Sereď Samopal APC9  nočné streľby 

8. 
8., 15. a 22. 

november 
08.00 – 12.00 Pi 82, Glock 17 9 mm strelecká príprava 

Pištoľová 

strelnica 

Sereď 

 

2. Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, 

b) zánikom predmetu výpožičky, 

c) dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu, 

d) odstúpením od Zmluvy zo strany požičiavateľa. 

 

3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak 

vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s účelom Zmluvy a v prípade, že bude 

požičiavateľ predmet výpožičky nutne potrebovať na plnenie vlastných úloh. Odstúpenie 

musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia vypožičiavateľovi.  

 

Článok III. 

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi predmet výpožičky uvedený v článku 1 odseku 2 

Zmluvy bezodplatne v zmysle ust. § 13 odseku 7 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dikcie ust. § 659 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

,,Občiansky zákonník“). 

 

2. V súvislosti s dohodnutým spôsobom užívania predmetu výpožičky vypožičiavateľovi 

nevznikajú žiadne prevádzkové náklady. 

 

Článok IV. 

PRÁVA POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je známy stav predmetu výpožičky. 

 

2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet výpožičky v súlade s právnymi predpismi, ktoré 

sa vzťahujú na predmet výpožičky v rozsahu a na účel dohodnutý v článku I. odseku 3 

Zmluvy a je povinný starať sa o vypožičané priestory so starostlivosťou riadneho 

hospodára, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, resp. zmenšením. 

 

3. Fyzické odovzdanie predmetu výpožičky sa uskutoční protokolom po podpísaní Zmluvy 

prostredníctvom veliteľa strelnice. Protokol v jednom vyhotovení je potrebné doručiť na 

adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 

Bratislava. 
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4. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do nájmu, podnájmu alebo 

výpožičky. Ak by vypožičiavateľ prenechal majetok štátu do nájmu alebo výpožičky, bola 

by Zmluva neplatná. 

 

5. Vypožičiavateľ nemá prednostné právo na opakovanú výpožičku. 

 

6. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že bežné otázky spojené s užívaním a prevádzkou 

predmetu výpožičky bude riešiť priamo s vedúcim SPO Hlohovec a veliteľom strelnice. 

 

7. Vypožičiavateľ musí zabezpečiť dodržanie bezpečnostných opatrení, vrátane zamedzenia 

prístupu cudzích osôb do predmetu výpožičky ako aj zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, 

dodržiavať protipožiarne a režimové opatrenia a plniť i iné pokyny správcu objektu VÚ 

1049 Sereď, ktoré v tejto súvislosti vydá. 

 

8. Vypožičiavateľ je povinný po ukončení výpožičky vrátiť požičiavateľovi predmet 

výpožičky v takom stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklú mieru opotrebenia. 

 

Článok V. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR na internete v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia so zverejnením Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR na internete, s výnimkou zverejnenia osobných údajov 

fyzických osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene dohodnutých podmienok výpožičky môže dôjsť len 

na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to 

vyplynie z prijatých zmien v legislatíve. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si Zmluvu riadne 

prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom svoju vôľu 

uzavrieť Zmluvu prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a že Zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

6. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa primerane 

riadia ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

7. Zmluva je vyhotovená v deviatich /9/ vyhotoveniach, z ktorých šesť /6/ vyhotovení 

dostane požičiavateľ, dve /2/ vyhotovenia dostane vypožičiavateľ a jedno /1/ vyhotovenie 

je určené pre SPO Hlohovec. 
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V Bratislave, dňa .........................   V Galante, dňa ......................... 

 

 

 

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

    požičiavateľ         vypožičiavateľ  

         JUDr. Ivan HANIC             pplk. Mgr. Juraj ČEMAN 

         riaditeľ ASM MO SR           riaditeľ OR PZ v Galante 

 


