
Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

(d'alej len ,,Zmluva')

l.

Zmluvné strany

1. Požičiavatel': Slovenská republika - Štatistict<y úrad SR
Miletičova 3,824 67 Bratislava
lČo:00166197
Konajúci: lng. Alexander Ballek, predseda úradu
(d'alejlen,,SU SR")

2. vypožičiavatel,:,,t],árt..?,l,+ue',,,,e€ //e !, | !€ t 6, aa3 o6 4 o t
_m*ýé....seu.r:lnucé /6q //,rí lf
kód obce/mesta,,,,,It*1{.:|....,,....
kon ajú ci : H,/,|, í,,4l,,,,..,?.tr..,t eL,.,, starosta/p ri m átor
(d'alej len ,,Obec")

ll.
1. Vdňoch 15, februára 2021 až 3'1. marca 2021 sa uskutočnisčítanie obyvatel'ov podl'a zákona č,22312019 Z. z. o sčítaníobyvatel'ov,

domov a bytovv roku 2021 ao zmene a doplnení niektor"ých zákonov. Obyvatel'sa móže sčitat'okrem iného aj s pomocou mobilného
asistenta sčítania. Túto úlohu budú plnit'mobilní asistenti sčítania vymenovaní starostom Obce s využitím koncových zariadení a
mobilných hlasových služieb a dátových služieb na pridelených SlM karlách.

2. Učelom iejto zmluvy je záujem SU SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SlM kariy na výkon asistovaného
sčítania vteréne, ktoré boliŠÚ Sn doOane dodávatel'om SO|TRON, s.r,o., so sídlom Plynárenská 5, 829 75 Bratislavá, lČO: gsgssoza,

zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka číslo: 37618/B, nazáklade Zmluvy ododanítovarov
a poskytnutísúvisiacich služieb č. ZML-3-6112020-900 zo dňa 13.,10.2020, resp. dodávatel'om Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská
28,817 62 Bratislava, lČO: SS 763 469, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka e. 208i/B, na
základe Zm|uvy o poskytnuti mobilných hlasových služieb a dátových služieb č. ZML-3-59I2020-900 zo dňa 13.10.2020.

3. V súlade s účelom tejto Zmluvy SU SR bezplatne prenecháva Obci koncové zariadenia a SlM kaňy (d'alej len ,,predmet výpožičky")
v stave spósobilom na riadne užívanie a Obec predmet výpožičky bez výhrad prijíma.

Predmet výpožičky je špecifikovaný v dodacích listoch, ktorych kópia je Prílohou č. 
,1 

a tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy
SU SR prehlasuje, že:

a, výlučným vlastníkom predmetu výpožičky je Slovenská republika v správe ŠÚ SR,
b. Obec má právo predmet výpožičky užívat'bezplatne.

6. Obec sazavázuje:
a, užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom Zmluvy,
b, uhrádzat'prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky z vlastných finančných prostriedkov,
c. chránit'predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením,
d. neprenechat'predmet výpožičky na užívanie tretej osobe, s výnimkou vymenovaných mobilných asisientov sčítania,
e. strpiet'výkon kontroly/auditu súvisiaceho s výpožičkou počas trvania sčítania a poskytnúť oprávneným osobám všetku

potrebnú súčinnost'
f, nahlasovať v mene ŠÚ Sn vaOy koncového zariadenia resp. nefunkčnost'SlM karly príslušnému dodávatel'ovi,

9, prebrai'v mene SU SR opravené alebo vymenené koncové zariadenie resp. novú náhradnú SlM kartu od príslušného
dodávatel'a,

h. prebrať v mene ŠÚ SR náhradné koncové zariadenie od dodávatel'a počas opravy vadného koncového zariadenia a po
skončení opravy toto náhradné koncové zariadenie vrátit' dodávatel'ovi,

i. oznamovať SU SR skutočnosti odóvodňujúce uplatnenie nárokov z vád koncového zariadenia,j. oznamovaťv mene ŠÚ SR doOavatel'ovi problémy s mobilnými hlasovými službami a dátovými službami na SlM karle,
7, Zmluua sa uzatvára na dobu určitú do 15.4.2021. Do 30 pracovných dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet

výpožičky ŠÚ SR,

lll,
záverečné ustanovenia

'l. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdržíjeden exemplár.
2, Zmluua nadobúda platnost'dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3, Zmluva nadobúda účinnost'dňom prevzatia koncového zariadenia uvedeným v dodacom liste.
4. Neoddelitel'nou súčastbu tejto Zmluvy sú kópie dodacích listov.

4,

5.

za šú sn:
Bratislava, dňa 23.1 1.2020

ZaObec,,
&,e,ď.,€ a71a6ía ....',k_,,.((,las-o

,í l?ď_,,4tfr, q.t /,,,s, ít Lo,r77 oó @, , , . , , , , , , | , , , , , , , , , ,

starosta/primátor ,/
lng. Alexander Ballek
predseda úradu

ffi


