
ZMLUVA č. : OU-LC-OKR-2017/006698 - 2

výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka a zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení

ČI. I
Zmluvné strany

1. Požičiavateľ
Slovenská republika
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Lučenec
Námestie Republiky 26
984 36 Lučenec
IČO : 00151866
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK788180000000 7000180023
zastúpený vo veciach zmluvných: Mgr. Július Emek, prednosta Okresného úradu 
Banská Bystrica, na základe plnomocenstva č.p. : KM-OPS4 - 2017/000889 - 023, zo dňa 
3.marca 2017
vo veciach technických: Ing. Ervín Jakubec

vedúci odboru OKR
2. Vypožičiavateľ:

Mesto Fiľakovo
zastúpený vo veciach zmluvných : Mgr.Attila Agócs,PhD

primátor mesta

IČO: 00316075

ČI. II
Predmet výpožičky

1. Predmetom výpožičky je bezodplatné užívanie hnuteľného majetku v správe Okresného 
úradu Lučenec a v správe Sekcie krízového riadenia MV SR Bratislava, uvedeného 
v prílohe, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

2. Hodnota hnuteľného majetku, ktorý je predmetom výpožičky, bola určená podľa účtovných 
cien v celkovej výške 21081,21 € (slovom dvadsaťjedentisícosedesiatjeden 21/00 €) 
centrálne zabezpečovaného Sekciou krízového riadenia MV SR Bratislava.

ČI. III
Účel výpožičky

1.Vypožičiavateľ bude užívať predmet výpožičky uvedený v čl. II tejto zmluvy a prílohy 
výhradne pre zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany.

Čl. IV
Doba výpožičky

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. V prípade, že nastanú okolnosti hodné zvláštneho zreteľa, môže požičiavateľ od zmluvy 

okamžite odstúpiť.



ČI. v
Finančné zabezpečenie

1. Podľa § 659 Občianskeho zákonníka vzniká vypožičiavateľovi právo, predmet výpožičky
uvedený v čl. II. tejto zmluvy užívať bezplatne.

2. Náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky si vypožičiavate!1 hradí sám.
Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva a povinnosti zmluvných strán

a) správu majetku štátu, ktorého predmetom je výpožička podľa, čl. II. tejto zmluvy, môže 
vykonávať Sekcia krízového riadenia MV SR,

bjzmluvné strany prehlasujú, že technický stav vypožičiavaného hnuteľného majetku je im 
známy, zodpovedá dobe skladovania alebo miere opotrebovania v prípade jeho 
predchádzajúceho použitia,

cjzmluvné strany prehlasujú že vykonávanie skúšok, kontrol , údržby, opravy ,revízie 
hnuteľného majetku, odmien skladníkov a nakladanie s neupotrebiteľným materiálom 
CO bude vykonávané v zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 6/1999 Z. z. o 
výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení 
neskorších doplnkov a vyhlášky MV SR č.314/1998 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov, 
operatívnych pokynov pre KÚ a OÚ MV SR sekcia verejnej správy čiastka 17 z 
13.11.2000 v znení neskorších predpisov, ustanovenie XXV/4 - Pokyny MV SR na 
nakladanie s neupotrebiteľným materiálom CO v znení neskorších predpisov,

2. Práva a povinnosti požičiavateľa :
a/ odovzdá vypožičiavateľovi veci uvedené v čl. II. tejto zmluvy v stave spôsobilom k 

obvyklému užívaniu,
b/ môže požadovať vrátenie veci, ak vypožičiavate! neužíva vec riadne alebo ju užíva v

rozpore s účelom, ktorému slúži,
c/ spracúva a zasiela odbomo - metodické pokyny k periodickej inventarizácii materiálu 

za jednotlivé obdobie vypožičiavateľovi,
d/ v súčinnosti s vypožičiavateľom rieši:
- inventúrny nález, škodu, zámenu typu a krádež materiálu ktoré vzniknú ,
- presuny , opravy, revízie,
- nakladanie s materiálom pri exekúcii, likvidácii a zmene vlastníckych vzťahov,

2/ vykonáva:
- školenie skladníkov materiálu CO a zodpovedných zamestnancov za materiál CO, 

pričom zabezpečí ich preškolenia aspoň raz za 2 roky,
- kontroly skladu materiálu CO,

2. Práva a povinnosti vypožičiavateľa

a) je povinný chrániť vypožičaný hnuteľný majetok požičiavateľa pred poškodením, 
stratou alebo zničením, môže ho užívať len v rozsahu určenom touto zmluvou a nie je 
oprávnený poskytnúť predmet výpožičky do nájmu alebo výpožičky
b) zodpovedá za škody vzniknuté na predmete výpožičky, ako aj za škody, ktoré 

zavinil niektorý jeho pracovník alebo iná osoba,
c) je povinný umožniť požičiavateľovi vykonať za jeho účasti kontrolu predmetu 
výpožičky,
d) podľa odbomo - metodických pokynov OÚ k periodickej inventarizácii materiálu 
za jednotlivé obdobie predloží OÚ požadované údaje v potrebnom rozsahu za



materiál uvedený v čl. II, vždy k 30. ll.(  ak nebude stanovené inak), príslušného 
kalendárneho roka,
e) v prípade pominutia dôvodov pre výpožičku je povinný predmet výpožičky vrátiť
v stave zodpovedajúcom vzhľadom na dobu uskladnenia a jeho využívania pre 
prípravu na civilnú ochranu,
f) vytvorí pre hnuteľný majetok sklad CO a pri obhospodarovaní hnuteľného majetku 
je povinný riadiť sa vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov,
g) ihneď po zistení nahlási požičiavateľovi a v súčinnosti s ním rieši:

inventúrny nález, škodu na materiáli , zámenu typu materiálu a krádež materiálu, 
ktoré vzniknú u vypožičiavateľa,
materiál určený na rušenie odovzdá požičiavateľovi ( ak nebude stanovené inak), 
nakladanie s materiálom pri exekúcii, konkurze, likvidácii a zmene 
vlastníckych vzťahov,

h) v súčinnosti s požičiavateľom zabezpečuje:
školenie skladníkov materiálu CO a zodpovedných zamestnancov za materiál CO, 
presuny materiálu, opravy materiálu, revízie materiálu a odmeny skladníka 
materiálu CO,

ČI. VII.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, v znení neskorších doplnkov

2. K zmene dohodnutých podmienok vzájomného vzťahu môže dôjsť len formou písomného
dodatku, na základe vzájomnej dohody alebo pokiaľ by to vyplynulo zo zmien a doplnkov 
právnych noriem. Zmena početného stavu materiálu sa uskutočňuje zmenou špecifikácie.

3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží požičiavateľ a
jeden vypožičiavateľ.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv.

5. Zmluvne strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám,ako aj na 
internete prostredníctvom oficiálnej webovej stránky.

6. Táto zmluva stráca platnosť dňom odovzdania všetkého materiálu OÚ.
7. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha:

Špecifikácia druhov materiálu centrálne zabezpečovaného Sekciou KR MV SR

2 7 -06- 2017
V Banskej Bystrici dňa ....................

2 9 . J ún  2017
Vo Fiľakove dňa.............. .

Za vypožičiavateľa 
Mgr. Attila Agócs,PhD 

primátor mesta

Za p^ačiávateľa 
Mgx . JúMus Emek

prednosta Okresrighoniradu Banská Bystrica



OKRESNÝ URAD LUCENEC 
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

VÝTLAČOK C. 
POČET LISTOV

STAVOVA ZOSTAVA POČTOV MATERIÁLU CO 
/POSLEDNÁ AKTUALIŽACIA K 01.2017 /

OBJEKT : 00316075
MESTSKY ÚRAD FIĽAKOVO 

REZORT : 3
OBECNÝ ÚRAD, MESTSKY ÚRAD

ADRESA :
MESTSKY ÚRAD

RADNICNA 25 
986 01 FIĽAKOVO

10000 CELKOVÝ POČET ZABEZPEČOVANÝCH 6571
10001 POČET DETI DO 18 MESIACOV 191
10002 POČET DETI OD 18 MESIACOV DO 3 ROKOV 289
10003 POČET DETI OD 3 ROKOV DO 6 ROKOV 489
10011 POČET DOSPELÝCH 5602

NÁZOV MATERIÁLU ! KOD !JED.CENA! POČET ! CENA CELKOM

DETSKE OCHRANNE VAKY - CELKOM 25001 0.00 78 0.00
DETSKY OCHRANNÝ VAK DV-75 25042 59.42 78 4634.76
DETSKE KAZAJKY A MASKY - CELKOM 25101 0.00 1379 0.00
LICNICA DET.OCHR.MASKY DM-1 VEL.0 25212 1.13 45 50.85
LICNICA DET.OCHR.MASKY DM-1 VEL.1 25222 1.13 134 151.42
LICNICA DET.OCHR.MASKY DM-1 VEL.2 25232 1.13 357 403.41
LICNICA OCHR.MASKY CM-3 (PRE DETI) 25252 0.93 843 783.99
LICNICE PRE DOSPELÝCH - CELKOM 25301 0.00 2559 0.00
LICNICA OCHRANNEJ MASKY CM-3 25342 0.93 1060 985.80
LICNICA OCHRANNEJ MASKY CM-4 25352 3.58 1499 5366.42
OCHRANNE RUSKO OR-1 VEL. 0,1 25362 0.20 950 190.00
OCHRANNE RUSKO OR-1 VEL. 2,3 25363 0.20 6400 1280.00
OCHRANNE FILTRE - CELKOM 25401 0.00 3975 0.00
MALÝ OCHRANNÝ FILTER MOF 25442 0.86 2774 2385.64
MALÝ OCHRANNÝ FILTER MOF-2 25452 1.41 1200 1692.00
MALÝ OCHRANNÝ FILTER MOF-4 25462 1.98 1 1.98
OBALY NA PIO - CELKOM 25501 0.00 3228 0.00
KAPSA TEXTILNÁ NA OCHR.MASKU DM 25522 0.46 150 69.00
KAPSA TEXTILNÁ NA OM M-52 A BSS 25532 0.50 5 2.50
KAPSA TEXTILNÁ NA OCHR.MASKU CM-3 25542 0.50 2793 1396.50
KAPSA TEXTILNÁ NA OCHR.MASKU CM-4 25562 1.36 280 380.80
DEBNA NA LICNICE A FILTRE 25620 6.11 61 372.71
DOZIMÉTER DIAGNOSTICKY DD-80 25750 0.60 1533 919.80
FACIOMETER II PRE OM CM-4 A CM-3 25800 0.33 36 11.88
FACIOMETER PRE OM DM-1 A CM-3 25810 0.33 4 1.32
ROZMETAVADLO RUČNE NA CHLOROVE VÁPNO 55840 0.43 1 0.43

CELKOVÁ HODNOTA MATERIÁLU CO (EUR) 21081.21
CELKOVÁ HODNOTA OSTATNÉHO MATERIÁLU CO (EUR) ; 0.00

CELKOVÁ HODNOTA MATERIÁLU CO (EUR) •
21081.21


