zl'l.LuvlovÝpožtčrn

č. PHZ-OPK2-20í9 l 002 420 -03 6
lzatyorená v súlade s § 659 a nasl. zákonaě.4011964 Zb. Občiansky zákonník y zneni neskorších predpisov
a § 13 zákona ě.27811993 Z, z .o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon č,
27811993

Z.z;')

(ďalej len,,zmluva'í)

Zmluvné strany

1. Požičiavatel':SlovenskárepublikazastúpenáMinisterstvomvnútra

sídlom:
IČo:
v zastúpení:
so

Slovenskej republiky
Pribinova 2,8I272Bratislava

00151866
plk. Ing. Pavol Nereča, prezident Hasičského azáchranného
zboru, nazáklade plnomocenstva č. p.: KM-OPS-20I9100202I-092 zo dňa 30.08.2019
(ďalej len,,požičiavatel"')
a

2.

Vypožičiavatel':

(mesto):
so sídlom:
tČo:
v zastúpení:
obec

Obec

Koprivnica

?

OcÚ Koprivnica 126,086 43 Koprivnica

00322164
Ing. Peter Krupa, starosta obce
(ďalej len,,vypožičiavatel"')
(požičiavateťavypožičiavateťďalej spolu ako ,,zmluvné strany")

čbnok I.
Predmet a účelrrypožičky
1. Predmetom tejto zmluvy je závázok požičiavateťaprenechať vypožičiavateťovido
bezplatného užívaniaza podmienok dohodnutých v tejto zmluve dočasne prebytočný
hnuteťný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to:
hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka 4x2z
kategória:
N2
značka, obchodný názov: IVECO CAS 15
typlvaríantluerzia IS7OCI2BA/WISS/I5/0.75
výrobca vozídla/podvozku: WAWRZASZEK ISS SP.Z 0.0., POL
druhkarosérie/nadstavby: SGHASIČSKÁ
identifikačnéčíslomotora/typ:F 1 CGL4 1 1 A*E
VIN:
ZCFCI70B805274336
osvedčenie o evidencii č.: PF790574

farba:
rok výroby:

červená

2019
príslušenstvolvýbava: podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
obstarávacia hodnota
114 000,00
účtovnáhodnota
107 665,00

(€):

(€):

(ďalej len,,predmet výpožičky").

1
) zoznamminimálnej technickej výbavy predmetu výpožičkytvorí prílohu č,

tejto

zmluvy.

výpožičkyna zabezpečenie plnenia úloh
J. účelomvýpožičkyje užívaniepredmetu
odborných
vypožičiavatefavyplývajúcich z projektu s názvom ,,zvýšenie
a lokálnej úrovni s kódom 310031S893"(ďalej
a intervenčný"h kapacít na_regionálnej
jeho výsledkov,
len ,,projekt'o) a v zmysle udržateťnosti
na plnenie úloh obce (mesta)
4. úěelom výpožičkyje ďalej lžívaniepredmetuvýpožičky
podťa zákona ó. 3|4l200l Z, z, o ochrane pred

na úseku o.hrurry pred požiarmi
č, 3I4l200I Z, Z,")
požiarmi , rn"ní neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákolt
záchrattrtých Prác Pri Živelných
súvisiacich so zdolávaním požiarov avykonávanim
účelyvykonávania odbornej
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na
obce vrátane gíťaží
prípravy a výcviku členov dobrovoťného hasičskéhozhotu

prípravy,
v hasičskom športe, ktoré sú súčasťouodbornej
dobrovoťného hasičskéhozboru
5. cieťom výpožičkyje posilniť interveněné kapacity

obcetak,abyaout.'utplniťúlohyprivěasnejaefektívnejintervenciipočas
mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy,

čHnok II.

Odovzdan ie a prevzatie predmetu výpožičky

sa uskutočnído piatich (5) dní
1. odovzdanie aprevzatie predmetu výpožičky
protokolu o odovzďaní aprevzali
od účinnostitejto zmluvy, ato formou písomného

predmetuvýpožičkypodpísanéhoobomazmluvnýmistranami,
(ďalej
a tvorí prílohu č, 2 íejto zmluvy
ktorý je neoddeliieťnou súěasťoutejto zmluvy

len ,oprotokolo').
2. po zániku tejto zmluv

y

výPoŽiČkY
odovzdá vypožičiavateťPoŽiČiavateťoviPredmet
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
nepoškodený a úplný v stave v akom ho
a to formou písomného protokolu,
opotrebenie v termíne stanovenom požičiavatellom,

ČHnok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavateťsa zav'ázuje

a)

užívanýv súlade s jeho určením
zabezpeóiť, aby predmet výpožičkybol riadne

vzhťadom na jeho konštrukciu avybavenie,

ato na účelvýpožičky

podťa čl. I. bod 3. a4,tejto zmluvy,
ho užívať
b) udržiavať predmet výpožičkyv technicky bezchybnom stave, riadne
návod na jeho obsluhu
v súlade s jeho určením,dodržíavaťvýrobcom stanovený
lehoty záručný ch a servisných
a.(ldržbu,vrátane príslušenst v a, a do držiavaťvšetky
vykonávanie v autorizovanom
opráv podťa dispozícií výrobcrr/do dávateťa a ich
servise príslušnejvýrobnej znaóky,
s prevádzkou
c) ubtáďzať , ulurtn}"h prostriedkov všetky náklady spojené spojených
predrn"t, výpožiěky ajeho opravami vrátane nákladov

asúdržbou

2

s

d)

e)

0
g)

h)

i)
j)
k)

D

vykonávaním povinných technických kontrol, odborných prehliadok, revízií

a podobne

(prevádzkové náklady),

zabezpečovať, aby všetci členovia dobrovoťného hasičskéhozboru obce mali
absolvovanú určenúodbornú prípravu podťa vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky ě,61112006 Z. z. o hasičských jednotkáchv znenineskorších
predpisov (ďalej len,,vyhláška č. 6ttl2006 Z.z.oo)
zabezpeěovať, aby člen dobrovoťného hasičskéhozboru obce vo funkcii veliteť

dobrovoťnéhohasičskéhozboru obce mal odbornú spósobilosť v súlade
s § 24 vyhlášky ě.61112006 Z. z,,
zabezpečovať účasťělenov dobrovoťného hasičskéhozboru obce vo funkcii
strojník na predpísaných školeniach zameraných na obsluhu, údržbvabežné
opíavy predmetu výpožičkya jeho príslušenstva,
zabezpečovaťúčasťčlenov dobrovoťnéhohasičskéhozboru obce spolu
s predmetom výpožičkyna odborno-metodických školeniach a cvičeniach
organizovaných územne príslušnou organizačnou jednotkou Hasičského
f
azáchramého zboru,
zabezpečovaťpo dobu výpožičkyna vlastné náklady nákup prevádzkových
kvapalín (nafta,benzín, mazívá a podobne) nevyhnutných na prevádzku predmetu
výpožičky,
zabezpečiť,aby predmet výpožičkybol po dobu qýpožičkytrvale garážovaný
vo vykurovanej (temperovanej ) garáži hasičskej zbroj nice,
zabezpečít'vybavenie všetkých členov dobrovoťnéhohasičskéhozboru obce
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami s uvedením jednotného
oznaěenia (názvu) obce na vykonávanie ěinnosti v hasičskej jednotke,
participovať všetkými svojimi kapacitami na napíňanímerateťných ukazovateťov

projektu aposkytovať podťa potreby podklady požadované požičiavateťompri
vykazovaní plnenia merateťných ukazovateťov proj ektu poskytovateťovi,
strpieť výkon kontroly/auditu a poskytnúť všetku súčinnosťtýmto oprávneným
osobám v zmysle prílohy č. 1 Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku č. OAK Z-R-31 003 1 S 893
- poskytovateí aním poverené osoby,
útvar vnútorného auditu a ním poverené osoby,
- Najvyššíkontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný oryán a nimi
:

-

poverené osoby,

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány

a

osoby poverené na výkon

kontroly/auditu,
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
orgán zabezpeěqúci ochranu finaňčných záujmov EÚ,
osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
m) minimálne taz ročne predkladať všetky doklady potrebné pre požičiavateta
k správnemu a úplnémuvypracovaniu monitorovacej správy aj s vyhodnotením
plnenia jednotlivých merateťných ukazovateťov v rámci projektu,

-

n)

absolvovať s predmetom výpožičky školenie v rozsahu 16 hodín podťa určenia
požičiavateía,ak bude dobrovoťný hasičský zbor obce preradený počas doby
výpožičkydo kategórie A alebo ,A.1l absolvuje ďalšie školenie v rozsahu 16 hodín.

Požiěiavatel sa zav ázuje
a) preukénateťneoboznámiť vypožičiavatelapred odovzdaním predmetu výpožičky

do

b)

užívanias návodom na obsluhu

a

príslušnými technickými normami,

ktoré upravuj ú pravidl á užívania predmetu výpožičkya j eho príslušenstva,
poskytnúť prostredníctvom územne príslušnej organízaěnej jednotky Hasičského
azácbranného zboru vypožičiavateťoviodbornú pomoc

pri vykonávaní odbornej prípravy ělenov dobrovoťného hasičského zboru obce

vybranými technickými prostriedkami,
c) vykonávať prostredníctvom územne príslušnejorganizačnej jednotky Hasičského
azácltanného zboru íaz za rok odborno-metodické školenie píe členov
dobrovoťného hasičského zboru obce zametané navyužitie vybraných technických
prostriedkov v zásahovej činnosti pri zdo\ávaní požiarov avykonávaní
zácltawtých prác pri živelných pohromác}r a iných mimoriadnych udalostiach,
d) ul. ádzať po dobu výpožičkypovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spósobenú prevád2kou predmetu výpožiěky podťa zákona č. 38Il200I Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosíi za škodu spósobenú prevádzkou
motorového vozidla v zneni neskorších predpisov.
a
Vypožičiavateťnie je oprávnený prenechať predmet výpožiěky do nájmu, podnájmu
alebo výpožičkyinej osobe. Ak by vypožičiavatefprenechal predmet výpožičky
do nájmu, podnájmu alebo výpožičkyinej osobe, je taká zmluva neplatná.
4. Ak má byt' predmet výpožičkypoužitý na cestu do zaL,1raníčia,je vypožičiavateť
povinný dodržiavaťpríslušnúlegislatívu týkajúcu sa Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. Vypožičiavateťje
povinný ohlásiť to písomne najneskór íi (3) dni vopred požičiavateťovi;to neplatí,
ak ide o poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov a vykonávani zácl, anlých prác
pri živelných pohromách ainých mimoriadnych udalostiach v zaluaniěi v súlade
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná; v takom prípade sa použitie predmetu výpožičkyna cestu
do zaltraniěta oznámi požičiavateťovibez zbytočnéhoodkladu po návrate na Územie
s

Slovenskej republiky.

5. Vypožičiavatel'je povinný po dobu výpožičkychrániť predmet

výpožičky
pred poškodením, stratou alebo zničeníma vl,trádzať všetky škody spósobené na
predmete výpožičky.
Vypožičiavateťje povinný ohlásiť každépoškodenie predmetu výpožičky,každú
poruchu alebo iný nedostatok (závadu), ktorú nie je možnéodstrániť v rámci bežnej
tdržby alebo opravy, požičiavateťoviavprípade účastina dopravnej nehode vždy
aj najbližšiemu útvaru Policajného zboru.

7.

'

§ 4

Vypožičiavateťje povinný umožniťosobe, ktorá sa preukáže písomným poverením
vydaným požičiavateťom,prístup k predmetu výpožičky,aby mohla vykonať kontrolu
dodržíavania povinností vypožičiavateťom,ako aj technický stav predmetu výpožičky.

vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 61 112006 Z, z. o Hasičských jednotkách
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8.

Vypožičiavatel'je povinný umožniťosobe, ktorá sa preukéůepísomným poverením
vydaným požičiavatefom,vykonať najmenej raz za rok fyzickú inventarizáciu
predmetu výpožičky,
9. Požičiavatef je oprávnený požadovaťvrátenie predmetu výpožičkyaj pred skončením
dohodnutej doby výpožiékyv súlade s ěl. IV. bod 1 tejto zmluvy, ak vypožiěiavatel
nelživa predmet výpožičkyriadne, alebo ak ho uživa v rozpore s účelom,ktorému
slúžipodťa čl. I. bod 2. tejto zmluvy.
10.Vypožičiavateťje povinný oboznámiť sa so zmluvou oposkýnutí NFP kprojektu
a zavázuje sa aktívne spolupodieťať na napíňaní merateťných ukazovateťov projektu.

čHnok IV.
1

.

2.

a

Doba trvania a zánik zmluvy
sa uzatvára na dobu urěitú a to na páť rokov

možnosťou opátovného
uzatvorenia zmluvy do roku 2027, ak nedójde k podstatnému porušeniu zmluvy alebo k zmene

Táto

zmluv

s

právnej úpravy,

Táto zmluvazaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán ato dňom uvedeným v dohode,

b) písomnou výpoveďou ktorejkoťvek zmluvnej strany bez uvedenia

c)

dóvodu,

s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá zaěina plynúťprvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručenívýpovede na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú
v záh|avítejto zmluvy,
písomným odstúpenímod tejto zmluvy ktoroukoťvek zmluvnou stranou v prípade
jej podstatného porušenia, pričom za podstatné porušenie sa považuje porušenie
akejkoťvek povinnosti stanovenej touto zmluvou. Odstúpenie od tejto zmluvy
je účinnédňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú
v záhlavi tejto zmluvy.

článok v.
1.

záverečnéustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
aúčinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia vCentrálnom registri zml:úv,
Zmluv u zv er ejni

2.

po

žiči avate ť.

Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možnévykonať iba formou písomných
a očíslovanýchdodatkov, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmlwnými stranami
stávajú neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy.

a
J.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnýmiustanoveniami zákona ě. 27811993 Z. z., Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a ostatných všeobecne závázných právnych predpisov platných
na izemí Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, zl<torých
každázmluvná strana obďrži dva(2) rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali,jej jednotlivým
ustanoveniam rozumejú azavázljú sa ju dobrovoťne plniť. Ďalej zhodne vyhlasujú,
žetuto zmluvu uzavierajúnazáklade ich slobodnej vóle aváňne, že nebola uzavíeraná
v tiesni za nápadne nevyhovujúcich podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne

určitéa zíozumiterné,zmluvná volnosť nie je obmedzená ana znak súhlasu

6.

jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy sú prílohy ě. 1 Zoznam technickej výbavy
a Príloha č. 2 Protokol a odovzdaní aptevzati.
s

1

V Bratislave, dňa

plk.Inýavol
prezident

6 -0$- 20lg

Nereča

a záchranného zboru

Yičského

/

V Koprivnici, dňa

Ing. Peter Krupa

starosta obce

1 6 -8$- 2019

wž

/
/

Príloha č. 1 zmluvy o výpožičkeč,PHZ-OPK2-20I9|002420-036

kabíne vozidla:

o
o

o
o
o
o
o
o
o
r
o
o
o

klimatizácia

sedadlá vybavené trojbodoým bezpečnostným pásom

so

samonavíjacím

mechanizmom
sedadlá s opierkami hlavy, sedadlo vodiěa odpružené

l2y, odkladací priestor
vozidlová rádiostanica MOTOROLA DM4600e l ks
lampička na ěítanie máp, zásuvka na

pre dokumentáciu

prípojnébody, anténa k rádiostanici
ruěné rádiostanice

MOTOROLA DP4600e

6 ks

nabíjaěky pre ruěné rádiostanice 6 ks
ručnésvietidlá Streamight Survivor

LED

6 ks

nabíjaěka pre ručnésvietidlá6 ks
hasiaci prístroj náplň 6 kg l ks (alebo alternatíva viac hasiacich prístrojov s celkovou
náplňou 6 kg)
reflexné nehorl'avé vesíy zmateriálu Nomex Diamond Ultra s nápisom ,,HASIČI" vo
vel'kostiach XL a XXL 5 ks

reflexná nehorl'avá vesta zmateriálu Nomex Diamond Ultra s nápisom ,,VELITEL

ZÁSAHU" a,,HASIČI" 1 ks

prenosná motorová striekačka s čerpadlom spÍňa;úcapodmienky STN EN 14466 *A1, so
zavodňovacím zariadením, s benzínovým motorom a elektrickým štartovaním1 ks
a

prenosné primiešavacie zariadenie

a

nasávacie hadice celkovej dížky

a

lopata

a

metla

a

rámová pila

a
a

prepravný obal na penidlo (objem 20
požiarny vak

a

vedro plechové

a

sorbčná látka (sypká)

a

tesniaci tmel

2ks

a

látka na biologické odbúranie ropných látok

1l

a

tlaková požiarnahadica ,,B75u aiZUy ZO m
tlaková požiarnahadica ,,B75u díZt<y S m
tlaková požiarnahadica ,,C52" aÍZUy ZO m (6 ks v košoch)
tlaková požiarnahadica ,,D25" aiZby ZO m
plávajúci nasávací kóš
záchytné lano (dížka20 m)
kl'uč na spojky B75lC52
kl'uč na nasávacie hadice
kl'uč na kanálové poklopy
rozdel'ovač B7 5 l C52+B7 5+C52
rozdel'ovač,,C52 1D25+C52+D25*

10 ks

a
a
a
a
a

a
o

a
a
a

1)

1ks
10m
3ks
2ks
1ks
2ks
4ks
3ks
10 kg

lks

8ks
6ks
1ks
2ks
2ks
2ks
2ks
1ks
1ks

. pretlakový ventil ,,B'75o'
1 ks
. hydrantový nadstavec
1 ks
o kl'účk nadzemnému hydrantu
1 ks
. kl'účk podzernnému hydrantu
1 ks
o dopravné kužele
4 ks
. výstíažnésvetlo Eflare HZ 530 s podstavcom
4 ks
: viazaě na hadice
4 ks
r prechod B75lC52
3 ks
. prechod C52lD25
2 ks
e prechod lI0(Z) l B75
1 ks
o zberaě (výstup kompatibilný s nasávacím hrdlom čerpadla / vstup 2xB75)
1 ks
r objímky C52
4 ks
o objímkyB75
4 ks
. 4-dielny nastavovací hliníkový rebrík s celkovou diZkou 8 m podl'a STN EN 1147 1 ks
r trhací hák 2-dielny, celková diZka + m
1 ks
. prepravný obal na PHM pre motor vozidla (objem 10 l)
1 ks
. lekárnička (nie autolekárnička)
'
1 ks
o prejazdový mostík
2 ks
o prúdnicaB 75
1 ks
o prúdnicaC 52
4 ks
o nástavec na strednú penu na prúdnicu c52 kombinovanú
1 ks
o nástavec naťažkúpenu na prúdnicu c52 kombinovanú
1 ks
o prúdnicaD2í
3 ks
o primiešavačna tuhé zmáčadlo so spojkami B75
1 ks
o tuhé zmáčadlo
3 ks
o záchranné lano aízty:o m
1 ks
. prenosný hasiaci prístroj práškový s náplňou hasiaceho prášku 5 kg
2 ks
. prenosný hasiaci prístroj snehový s náplňou 5 kg CO2
1 ks
o variabilný ručný vyslobodzovací nástroj
1 ks
o rezaó bezpeěnostných pásov
2 ks
o nádoba na zachy,tenie ropných látok s objemom 15 l a s výškou max. 150 mm 1 ks
o pákové nožnice
1 ks
. páčidlo ploché 1dÍZka700 mm)
1 ks
o sada zámočníckehonáradia (plochý sekáě, hrotový sekáč, dláto, zámoěnícke kladivo,
r
.

kombinované kliešte, drótená kefa, izolačná páska, pílka na kov s náhradnými pílovými
listami, sada obojstranných vidlicových kl'účovv rozsahu vel'kosti B-32 mm)
1 sada

sekera
krompáč
hasiěská

1

ks

1

ks

Súčasťdodávky vozidla:
a
a
a

o

plnohodnotné rezervné koleso s pneumatikou vhodnou pre prednú nápravu
kompletné príslušenstvo potrebné pre výmenu kolesa (zdvihák s nosnosťou najmenej 3 tony)
príslušenstvopre ťahanie a vleěenie v prípade poruchy (ťažná tyč v zmysle vyhlášky ě.912009
Z. z. v znení neskoršíchpredpisov)

ostatná povinná výbava motorového vozidla predpísaná všeobecne závázným právnym
predpisom

