Zmluva o zverení majetku do užívania
č. 01/DHZ/2018
Zmluvné strany:
Vlastník: Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
IČO: 00800112 DIČ: 2021234677
Zastúpená starostom obce: Ing. Rastislavom Zemánikom
užívateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Topoľčany
Identifikátor: 001774742610
Zastúpená predsedom DHZ: Marekom Stankom
Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom využitia majetku vlastníka,
efektívnejšieho plnenia úloh, zosúladenie právneho a fyzického stavu zvereného majetku, ako
i stanovenia ich vzájomných práv a povinnosti pri dočasnom prenechaní a zverení majetku
obce, špecifikovaného v Čl. 1 ods. 2 (ďalej len ako „majetok“), do užívania.
2. Majetkom sa na účely tejto zmluvy rozumie:
- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky (viď príloha č.1):
Kategória:
O2
Značka:
KOVOFLEX
Obchodný názov:
KF-T-2
Typ/variant/verzia:
K2/03H/1000TB
Výrobca vozidla/podvozku:
KOVOFLEX, spol. s r.o., SVK
Druh karosérie/nadstavby:
DC skriňová
VIN:
U5DK20000J1000498
REČ:
B54333
Osvedčenie o evidencii č.:
TO937YF
Farba:
červená
Rok výroby:
2018
Príslušenstvo/výbava:
viď príloha č.1
Obstarávacia hodnota v €:
14 318,54€
Účtovná hodnota v €:
13 840,54€
Čl. 2
Doba užívania
1. predmet zmluvy podľa článku 1 tejto zmluvy sa prenecháva na užívanie užívateľovi na
dobu určitú do 19.9.2023, počas vzájomného plnenia si svojich vzťahov.
Čl. 3
Povinnosti a práva vlastníka
1. Vlastník odovzdá užívateľovi predmet zmluvy v čl. 1 tejto zmluvy v funkčnom stave
a spôsobilom k obvyklému užívaniu.
2. V prípade, že nastanú okolnosti hodné zvláštneho zreteľa ( napr. organizačné zmeny,
zmeny právnych noriem), vlastník môže okamžite od zmluvy odstúpiť.
3. Vlastník môže zrušiť užívanie majetku aj v tom prípade, ak užívateľ neužíva majetok
riadne alebo ho užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.

Čl. 4
Povinnosti a práva užívateľa
1. Užívateľ je povinný
a) Užívateľ sa zaväzuje, že sa o zverený majetok bude starať, hospodáriť s ním v súlade so
všeobecne platnými právnymi predpismi, technickými normami a odborným zásadami
stanovenými vlastníkom, vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy
b) Chrániť vypožičaný majetok pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím.
c) Umožniť vlastníkovi vykonať kontrolu zvereného majetku,
d) V prípade pominutia dôvodu užívania, majetok vrátiť vlastníkovi v stave spôsobilom na
ďalšie užívanie v termíne stanovenom vlastníkom,
e) Znášať prevádzkové náklady spojené s prevádzkou a uskladnením zariadení
a prostriedkov, prístrojov vo vlastnej réžií,
f) Vykonávať inventarizáciu predmetu zmluvy a predkladať inventúrne súpisy so stavom
k 31.decembru príslušného kalendárneho roka podľa pokynov vlastníka.
2. Užívateľ je povinný znášať škody, ktoré zavinil neodbornou manipuláciou na majetku.
Pri vzniku škody iného charakteru ( odcudzenie, zničenie, poškodenie) je povinný
bezodkladne po zistení škody túto skutočnosť ohlásiť príslušnému orgánu Policajného
zboru a vlastníkovi.
3. Užívateľ je povinný zabezpečovať účasť určených pracovníkov na organizovaných
odborných školenia.
4. Užívateľ nie je oprávnený ponechať zverený majetok do prenájmu, alebo výpožičky
inému subjektu.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že im je známy technický stav majetku. Všetky
prostriedky sú plné funkčné a v tomto stave ich užívateľ preberá.
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. Dodatky a prílohy dohodnuté a riadne podpísané
k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedna pre vlastníka, druhá pre
užívateľa.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Vo Velušovciach dňa 3.12.2018

..............................................
Ing. Rastislav Zemánik
starosta obce

.................................................
Marek Stanko
predseda DHZ

Príloha č. 1: Vybavenie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

