
Zmluva o výpožiěke
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'alej len ,,ŠÚ sR";

2. Vy p oži ě i av ate l':, 9.9,F,9,.Ni-:lý, §li,víBy,
,9!99!ý,ýI99,19a.99.? 75

kód obce/mesta:,9§?1,9?],,,,,,,,,,,,,,,,,,,

kon aj úci : .., lls, |iengnigíý,|9z, 3í,,,,,,,,,,,,,,starosta/primátor
(d'alej len ,,Obec")

ll,

1 , V dňoch 15. februára 2021 až31 . marca 2021 sa uskutoční sčítanie obyvatel'ov podl'a zákona č. 223t2019 Z, z, o sÓilani obYvatel'ov,

domov a byiov v roku 2021 a o zmene a doplneni ňúkto.ý.rl zákonov. Ónyvatel' Ša móže sčítat' okrem iného aj s Pomocou mobilného

asistenta sčitania, túto Útonu budú plnit, mobilni asisteňti sčítania vymenovani starostom Obce s vYuŽitim koncových zariadeni a

mobilných hlasových služieb a d_átových služieb na pridelených slM kartách

2 ůj;;;iáió-r,"iůrv i. .ar6Šú ŠŘp;rřviň,ii nionirnym asistentom sčíiania koncové zariadenia a SlM karty na výk9n asistovaŇho

sčítania v teréne, rtore nári'Šú ŠŘ jáláňj i.oávatel,om'SOlTRON, s,r,o., so sídlom Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, lCo: 35955678,

zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka čislo: 3761B/B, na základe ZmluvY o dodanÍ tovarov

a poskyínutí súvisiacich služiěb č, ZML-3-61t2020-900 zo dňa 19,10,2020,resp, dodávatel'om Slovak Telekom, a,s,, so sídlom Bajkalská

za,ui 62 Bratis1ava, 1čÓ, sďzóia69, zaóisaným v obchodnom registriOkiesného súdu Bratislava l, oddielSa, vloŽka Č.20Bl/B, na

zat<lade Zmluvy o poskytnutí mobilných hlasovýcň služieb a dátových služieb č, ZML-3-59I2020-900 zo dňa '13,10,2020.

3, Vsúlade súč;loríi tejtÓ'ňIu;ý ŠÚ Šn ň..píuine prenecháva Óbci koncové zariadenia a SlM karty (d'alej len ,,predmet výPoŽiČkY")

v stave spósobilom na fiadne užívanie a Obec predmet výpožičky bez výhrad prijíma

4, predmetvýpožičkyješpecifikovanývdodacíchlistoctr,kťorychkópiajePrilohouč,latvorineoddeIitelnúsúČasttejtoZmluvY.
- :.,, ^*b, sU Sl-( prenlasu,]e, ze;

a. rrýlučným vlastníkom predmetu rrýpožičky je slovenská republika v správe Štj sR,

b. Obec má právo predmetvýpožičky užívat'bezplatne,

6, Obec sa zavázuje:
užívat'predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom Zmluvy,

uhrádzat'prevádŽkové nát taoy spojené s užívaním predmetu výpožičky z vlastných íinančných Prostriedkov,

chránit'predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením,

neprenechať predmet výóožičky'na užívanie tretej osobe, s výnimkou vymenovaných mobilných asistentoV SČÍtania,

strpiet,výkon'kontroly/auditu súvisiaceho s vypoŽičkou počai trvania sčitania a poskYtnút oPrávneným osobám vŠetku

potrebnú súčinnosť
í, nahlasovat'v mene šú sn vaoy koncového zariadenia resp, nefunkčnost'SlM kaňy príslušnému dodávatel'ovi,

s prebrat'v mene šU SR opravené alebo vymenené koncové zariadenie resp. novú náhradnú SlM karlu od PrisluŠného

dodávatel'a,
h, prebrat,v mene šú sn nánraoné koncové zariadenie od dodávatel'a počas opravy vadného koncového zariadenia a Po

skončeni opravv toto náhradné koncové zariadenie vrátit' dodávatel'ovi,

i. oznamovať Šú'sR skutočnosti odóvodňujúce uplatnenie nárokov z vád koncového zariadenia,

j, oznamovat'v mene šú sn oooavatel'ovi problémy s mobilnými hlasovými službami a dátovými službami na SlM karte.

7, Zmluvasa uzatvára na dobu určitú do 15,4,2021, Do 30 pracovných dní po skončení doby výpoŽiČky je Obec Povinná vrátit'Predmet

výpožičky ŠÚ SR,

lll.
závereéné ustanovenia

1, Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemptároch, pričom každá zmluvná strana obdrŽÍjeden exemplár,

2, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami,

3, Zmtuva nadobúda účinnost'dňom prevzatia koncového zariadenia uvedeným v dodacom liste,

4, Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú kópie dodacich listov,

,
b,

c,

d,

za šú snl
Bratislava, dňa 23,1 1.2020

Za Obec:
NižnÝ Slavkov dňa 27,11,202Q


