
Z M L U V A č. 2/2011/00896 - s 

o ochraňovaní majetku štátu uzatvorená podľa ustanovenia § 659 až 662 Občianskeho 
zákonníka a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

ČI. I 

Zmluvné strany 

Správca majetku: Slovenská republika, Obvodný úrad Bardejov 

ICO: 
Bankové spojenie: 

Zastúpená: 
Vo veciach zmluvných 

Vo veciach technických: 

Užívateľ: 

IČO: 
Bankové spojenie: 

Zastúpený: 

42077761 
7000297774/8180 Štátna pokladnica 

PaedDr. Miroslav Mačej 
prednosta Obvodného úradu Bardejov 

Ing. Miroslav Marcinek 
vedúci odboru CO a KR 
Obvodného úradu Bardejov 

Obec Kružlov 

322 211 

3603898001/5600 

Ing. Jozef Kmec 

ČI. II 

Predmet ochrany, práva a povinnosti 

1. Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti správcu a užívateľa hnuteľného majetku, 
ktorým je elektrická siréna typ DS 977 (ďalej len ES) , ktorú máte v užívaní. 

ČI. III 

Povinnosti a práva zmluvných strán 

1. Správca majetku 

a) zabezpečuje bezplatné vykonávanie opráv, revízií a kontrol E S , 

b) hradí výdavky spojené s ošetrovaním a bežnou údržbou, opravami a revíziami ES, ktorých 
potreba vznikne počas jej užívania. 



2. Užívateľ 

a) chráni ES pred poškodením alebo zničením, 

b) zodpovedá za škody vzniknuté na ES, ako aj za škody, ktoré zavinil j eho zamestnanec 
alebo iná osoba nesprávnou manipuláciou, 

c) umožní správcovi majetku vykonanie kontroly ES za j e h o účasti, 

d) užíva ES len spôsobom a na účel v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

e) v prípade pominutia dôvodov pre užívanie ES vráti správcovi majetku, 

f) nemá právo ES poskytnúť inému subjektu. 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 
č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

2. K zmene dohodnutých podmienok vzájomného vzťahu m ô ž e dôjsť len formou písomného 
dodatku, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo ak to vyplynie zo zmien 
a doplnkov platných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každý s p l a t n o s ť o u originálu, z ktorých 
jeden výtlačok obdrží správca majetku a jeden užívateľ. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

ČI. IV 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

V Bardejove dňa 1. februára 2011 V 

PaedDŕ. Miroslav ÍASLCCJ 
prednosta O b Ú Bardejov / 


