
L ZI.iILIJVA
ö. obÚ_GA-Co-20 I1 l 01807 -22

o rj:poZiÖke uzatvorená podfa $ 659-$ 662 obéjanskeho zákorníkav znení neskorSích

1. PoÍiöiavatel':

IÖo:
Bankové spojenie:

Zastupeny:

oprávnení rokovat'
po zmluvnej stránke:

po technickej stránke:

2.YypoLióiavatel':

tÖo:
Bankové spojenie:

Zastupeny:

cl. 1

Zmluvné strany

obvodny úrad Galanta
Nová Doba l408l3l',924 36 Galanta

450r3632
Státna pokladnica' öíslo uótu 7 0OO2983 47 l 8180

PaedDr. Szilárd Klimek
prednosta obvodného úradu Galanta

Ing. Kornel LomboS
povereny zastupovaním vedúceho odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia obvodného úradu Galanta

Bc. Milo5 Csepreghy
zamestnanec obvodného úradu Galanta

Obec Trstice
925 42 Trstice 667

00306258
VÚB a.s., Öíslo úötu 2O32O-132I020O

JUDr. Franti5k Juhos
starosta obce

cl.2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je v1fpoZiöka materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh civilnej
ochrany vypoZiöiavatela ato prostriedky individuálnej ochrany obyvatefstva a súvisiaci matertáI a

materiál na plnenie úloh jednotkami civilnej ochrany v sortimente podfa prílohy Öíslo 1 tejto

zmluvy. Príloha ö.1 je neoddelitel'nou súöast'ou tejto zmluvy. Hodnota vfpoZiöky bola uröená
podfa úötovnych cien v celkovej hodnote 8142,16 €, slovom: osemtisícstoStyridsat'dva 161100 €.

Öt. s
Doba rrypoiiöky

Predmet vipoZiöky podl'a ölánku 2 tejto zmluvy sa prenecháva na uLívanie vypoZiöiavatefovi na

dobuneuröitú.

it. q

Povinnosti a práva poZiöiavatel'a

1. Poiiétavatel' je povinny odovzdat' vypoZiöiavatefovi predmet vypoZiÖky uvedeny v ölánku 2

tejto zmluvy vbezchybnom stave a spösobilom k obvyklému uZívaniu.



2. V prípade, Le nastanú okolnosti lrodné zvláStneho zretela (napr. orsanizaÖné
poZiöiavatef möZe okamZite od znrlul-1- odstúpit'.

).

PoZiÖiavatef möZe zruSit' r'ípo2iÖku zapoL|é,aného materiálu civilnej ochran;' "i::-'
r-tom prípade, ak vypoZiÖialatel'neuZíva vec riadne, alebo ju u2íla \ Ir--,Z]i]'i

ktorému slúZi alebo z döl,odu jeho prednostného vyuíttia u poZiÖiavatel'a.

Sprár-u hnutelného majetku Státu. ktorého predmetom je vypoZiÖka podl'a .''.rÍ:i_
möZe l'1'ko náv at' vyhradne 1en p o Zi Ö iavatel'.

P o 2i Ö iar'ate 1' sa zav ázuj e :

a) zabezpei,ovat' vykonávanie skúSok, opráv, rcvízii a kontrol prednreru ''-;p.lli;}'''
osobitného plánu na vlastné náklady,

b) l'r'konávat' pravidelné odborné Skolenia zamestnancor lr poZiÖiar aleL a Z3 "i;' _::_.

zabezpeé,enta odbomej inStalácie, prevádzky, údrZbi'. oSetror-ania ts ,_llsluhr pre;:_'-"''
zmluvy na vlastné náklad1. ako aj hospodárenia s ním.

cl.5
Povinnosti a pr áv a rypoZiöiav ate|' a

l ' VypoZiöiavatel' je povinny:

a) starat' sa o zatiadenia, prostriedk1-. prístroje a hospodárit' s nimi v súlade so vSeobecne
platnymi právnymi predpismi. technickymi normami a odbornymi zásadami stanovenymi
poZiöiavatel'om vzt'ahujúcimi sa na predmet vypoZiÖky,
chránit' vypoíiéany materiál civilnej ocbrany pred poSkodením, stratou, zniÖením alebo
zneuúitim,
umoZnit' poZiöiavatel'ovi vykonat' kontrolu predmetu vypoZiÖky,
v prípade pominutia dövodu v;i,poZiöky, pri zruSeni vypoZiéky resp. odstúpení od tejto
zmluvy zo strany poíióiavatel'a, vrátit' predmet vypoZiöky poZiöíavatel'ovi v stave
spösobilom na d a15ie uLivanie v termíne stanovenom poZiöiavatefom'
znáÉat' prevádzkové náklady spojené s prevádzkou a uskladnením zariadení, prostriedkor'
a prístrojov vo vlastnej réLli. Yydar'kt, nezahíüajú odmenu skladníka materiálu cil'iinej
ochrany,

D dozorovat' dodávatefa servisnych sluZieb a opráv pÍi odstrariovaní porúch a po rch
odstránení nahlásit' túto skutoöno st' poZi Ö i avatelovi,

g) vykonávat' inventaizáciu predmetu v1fpoZiÖky a predkladat' inventúrne zápisy a súpisr'
predmetu v1ipoZiÖky so stavom vZdy k 31. decembru prísluSného kalendárneho roka pod1'a

pokynov poZiöiavatef a.

VypoZiÖiavatel' je povinnf znáÉat' Skody' ktoré zavinil nedodrZaním podmienok hospodárenia
v zmysle lyhláSky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky é,.31411998 Z. z. o podrobnostiach na

zabezpeóovanie hospodarenia s materiálom civiinej ochrany v zstetÍ neskorSích predpisor a1ebo

neodbornou manipuláciou na predmete vypoZiöky. Pri vzniku Skody iného charakteru
(odcudzenie, zniÖenie, poSkodenie) je povinny bezodkladne po zistení Skody túto skutoÖnost'
ohlásit' prí sluSnému or gánu P o licaj ného zboru a p o LIé,iav atef o vi.

VypoZiöiavatef je povinny zabezpeöovat' úöast' uröenych pracovníkov na organizovanych
odbornych Skoleniach a zhr omaideniach.

4. VypoZiöiavatef nie je oprávneny ponechat' predmet vfpoZiÖky do prenájmu alebo qfpoZiöky
inému subjektu.

5. V súlade s $ 659 obÖianskeho zákonníka vzntká vypoZiöiavatefovi právo uiívat' predmet

zmluvy bezplatne poÖas trvania zmluvného vztahu.
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1.

2.

Zmlus'a sa skonÖí:

a) dohodou zmlur'nich srrán. ktt'ra
prísluSného úÖtol-ného dok1adrr.

b) odstúpením od zmlul-r-z dor odor

Öl.o
SkonÖenie zmluvy

s: lude realizovat' vrátením predmetu zmluvy na základe

ur eden.' ch r Ö1. 4 bod 2. a 3. tejto zmluly.

Öt. l.
Spoloöné, prechodné a zár'ereöné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavázujű zachovávat' dör'erni charakter o predmete zmluvy s tym, ie Liadne
technické alebo komeröné informácie nebudú bez predchádzquceho písomnéto suhlasu druhej
zmluvnej strany pouZité pre iné úöely ako na predniet zmluvy'
Zmluvné strany prehlasujú, üe im je známy technickj. stav vypoZiÖan1,ch prístrojor.. zariad'ení
a prostriedkov, ktory zodpovedá dobe sklador.ania' IeSp. miere 

'opoirebor'ánia 
beínym

uLivanim. V5etky 'uypoáÖiavané prístroje, zanadenta aprostriedkr- sú 1rrnkÖné ar'tomto stave ich
lry p oÍiéiav atel' preb erá.

Zmluvné strany potvrdzujú. 2e r'Setky ustanovenia tejto zmluvy boli podrobne prerokor'ané. ich
vyznam aobsah je pre nich jasny azrozumitel'ny. Dalej prehlasujú. 2e Ziadna zo zmlur-ní'ch
strán nebude r' budúcnosti pripisovat' ustanoveniam tejto zmluvy ini .'iznam neZ ten. akr mali
pri podpise tejto zmlur.r.

Pokial'nie je v tejto zrr]uve dohodnuté iné, zmluvny vrt'ah sa riadi ustano\'eniami obÖianskeho
zékonríka, zékona Narodnej rady Slor-enskej republiky é,. 42llg94 Z. Z. o cír ilnej ochrane
obyvatel'stva v znerű neskorSích predpisor a rrlrlas\, Ministerstva r,nútra Slovenskej republih Ö'3l4ll998 Z, z. o podrobnostiach na zabezpeÖor'anie hospodarenia s materiálom ci';ilne.1 ochranr
v zneru neskorSích predpisov.

VypoZiöiavatel' neodkladne oznámt poZiÖiavatel'ovi akúkol'vek skutoÖnost' alebo zmenu \.o
svojom postavení, ktorá by mohla negatír'ne ovplyvnit'alebo znemoLnit plnenie tejto zmlrrl1-
zjeho strany.

K zmene dohodnutych podmienok vzájomného vzt'ahu möZe döjst' len formou písomného
dodatku na základe uzájomnej dohody, alebo poki al' by to vyplynulo zo zmien á doplnkov
právnych noriem. Riadne podpísané a opeöiatkované dodatky á prílohy dohodnuté k tejto
zmluve tvoria jej neoddelitel'nú súÖast'.

Táto zmluva je vyhotovená s prílohou v 2 (dvoch) rovnopiso ch, z ktorych kaZdá strana obdrÍi
jeden.

Zmluva nadobúda platnost'po podpise Statutárnymi zástupcami obidvoch zmluvnych strán.
od düa úöinnosti tejto zmluv5, zan1ká medzi úÖastníkmi akykol'vek právny vzt'ah vyp1yvajuci z
prípadného ptedchádzajúceho zmluvného paftnerstva k predmetu tejto zmluvy.

15 JÚt'l 2ü11

PaedDr. Szilárd Klimek
prednosta obvodného úradu Galanta

...t............'.

JUpr. FrantiSek Juhos
staíosta obce Trstice

-t.

4.

5.

6.

7.

8.
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V Trsticiach düa......'
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Pnloha Ö. 1 zmlur,y o vypoZiÖke: obÚ-ce -Co-2O1 1' l OI807 -22
Poö. listov: 1

S ORTIMENT ZAPOZI C.{]iE HO }L{TERIALU CIVILNE J O CHRANY

Obec: Trstice
Identif' kód: 00306258

V Galante düa V Trsticiach düa

/7/ /
za poLiéiavatel'a'..........t' :.-l.]: ...4. za vypoZíéiavatefa

PaedDr. Szilárd Klimek

2011JUNl5

Juhos

P.
c.

Kód
mater.

Názov materiálu
Mer.
jed. Poöet

Cenaza
m.j. v €

Hodnota
celkom

v€
I 2s032 DetskÍ ocfuannÍ vak DV-65 ks 70 i 8,39 1287 ^30

2 25222 Lícnica detske ochr. masky DM-1. r'e1. 1 ks 108 l.l3 r22,04
a
-l 25232 Lícnica detske ochr. masky DM-l. vel. 2 ks 292 l,l3 329,96

4 2s2s2 L cnica ochranne masky CM-3 (pre deti) ks 368 0.93 342,24
5 25342 L cn ca ochranne masky CM-3 ks 1074 0,93 998,82

6 25352 L cn ca ochranne maskv CM-4 ks 90 3.5 8 322,20
7 25362 ochranné rúSko oR-1. r,el. 0.1 ks 350 0,20 70,00
8 25363 ochranné ruSko oR-1. vel'2,3 ks 1 050 0.20 210,00

9 25442 Malú ochranní, filter MoF ks 2217 0.86 1958.22

0 25462 MalÍ ochranní' filter MoF-4 ks 200 1.98 396.00
1 2s522 Kapsa tex ná na ochr. masku DM ks 88s 0.46 407.1 0

2 25542 Kapsa tex ná na ochr. masku CM-3 ks 404 0.s0 202.00
aJ 25562 Kapsa tex ná na ochr. masku CM-4 ks 268 1.36 364.18

4 25620 Debria na lícnice a filtre ks 11 6,17 67,21

5 25150 Dozimeter diasnostickÍ DD-80 ks 740 0,60 444,00

6 25800 Faciometer II pre OM CM-4 a CM-3 ks 9 0,33 ) 9'7
'7 25810 Faciometer pre OM DM-l a CM-3 ks 4 0,33 r,32

8 25900 ZPJ-80 vrátane vreck. obvázu vz. 80 spr 260 1,09 283,40

9 55132 Meraö poöetnosti DC-4C-7 l ks I 240,99 240,99

20 55770 Sonda DC-4A-71 ks I 87,63 87.63

2I 55780 SisnalizaönÍ doplnok DC-4 A-7 I ks 4,28 4,28

Spo u: 8142,16

Ö

za správnost'


