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N á v r h    u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava–Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A. Schvaľuje 
 
zmluvné podmienky návrhu Zmluvy o výpožičke s RP VPS, a.s. 
 
 

 
T: 17.9.  2019 

 
B. o d p o r ú č a 
 
Ing. Martinovi Chrenovi. starostovi 
 
uzatvoriť a podpísať Zmluvu o výpožičke s RP VPS, a.s. 
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                                       Dôvodová správa 
 
 
 
Mestská časť formou verejného obstarávania a následnou kúpou nadobudla hnuteľný majetok, ktorý 
je určený na využitie v prospech mestskej časti a jej obyvateľov. Jedná sa o žacie stroje s 
príslušenstvom ( kosačky ) 3 ks, traktor s vozíkom a príslušenstvom a tri kusy vozidiel.( kontajnerový 
nakladač 1 ks a dodávky s valníkom 2 ks).  
 
Na základe platného VZN č. 13/2012 z 15. mája 2012.  Podľa § 3 odst. (1) písmeno e)  môže MČ dať 
do používania hnuteľný majetok len formou  výpožičky nakoľko podľa kúpnych zmlúv hodnota 
hnuteľného majetku predstavuje čiastku 212 651,20 €. 
 
Podľa § 8 odst.(1 ) a (2) ( Výpožička majetku)  uvedeného VZN schvaľuje výpožičku hnuteľného 
majetku, ktorého cena je vyššia ako 3320,00 € Miestne zastupiteľstvo.  
Starosta MČ môže schváliť výpožičku hnuteľného majetku do jeho hodnoty 3320,00 € (aj jednotlivo). 
Keďže hodnota vyššie uvedených vecí (aj jednotlivo) je vyššia ako 3320,00 € musí prejsť 
schvaľovacím procesom v Miestnom zastupiteľstve. 
 
Navrhujeme uzavrieť Zmluvu o výpožičke v trvaní jedného roka čo je v súlade s § 8 odst.(1 ) VZN č. 
13/2012. 
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                              Návrh zmluvy o výpožičke  
 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § 8 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Ružinov  
č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti  
Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej aj ako „zmluva“) 

 

 
 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Požičiavateľ:             Mestská časť Bratislava-Ružinov 

   Mierová 21, 827 05 Bratislava 
              Identifikačné číslo :  00 603 155 

                                    Daňové identifikačné číslo : 2020699516 
                                    Zastúpená Ing. Martinom Chrenom, starostom 

 (ďalej aj ako „požičiavateľ“) 

 

 

Vypožičiavateľ:  Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.  

    Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava 

                                    Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

                                    Oddiel:Sa,Vložka číslo: 2890/B 

                                    Identifikačné číslo : 35 828 064 

                                    Daňové identifikačné číslo :  

                                    Bankové spojenie : 

                                    Číslo účtu:                                              

                                    Zastúpená: Ing. Alexandrou Pagáčovou, predsedom predstavenstva  

                                                      Ing. Tomášom Egrym, členom predstavenstva 

 (ďalej aj ako „vypožičiavateľ“) 

 

Čl. II 

Úvodné ustanovenie 
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Požičiavateľ je vlastníkom majetku: 

1. Druh vozidla:  Traktor kolesový poľnohospodársky        

Továrenská značka, typ: Traktor KUBOTA B2311 s príslušenstvom radlica SRPOHI 1600, 

rozmetadlo AG 400, mulčovač, bágrovacie zar. L15, nakladač LA 534, Príves nákladný za traktor: 

VHN15 1425 

E VIN U59R10122K1AB2022 

            Farba  vozíka :červená 

Evidenčné číslo prívesu: BL858YM 

Číslo technického preukazu: NB 285041 

Farba vozidla( traktora) : Oranžová 

Číslo motora : V1505-EU47 

Rok výroby : 25.7.2019 

Evidenčné číslo vozidla : BL629ST 

E VIN : KBTBBDHCPK1080445 

Číslo technického preukazu :  NB 37 6202 

Nadobúdacia  cena:    45894,20 EUR   

nadobudnutý kúpou dňa  19.06. 2019 

 

2. Žací stroj KUBOTA GZD 15 HD 3 

VIN GZD15 3HD40776 

Nadobúdacia cena: 13 200,00 € 

3. Žací stroj KUBOTA G26HD GCK 54 

VIN G26 3 64276 

            VIN G26 3 64324 

            Nadobúdacia cena: 37 397,00 € 

4. Zhrnovacia radlica SRPOH 1200 2 ks 

Nadobúdacia cena: 2400,00 € 
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nadobudnutý kúpou dňa  27.5. 2019 

5. Druh vozidla: 

     Nákladné vozidlo špeciálne 

     Továrenská značka: MAN NUTZFAHRZEUGE A.G. DEU 

     Nadstavba: 

     Hákový nakladač kontajnerov 

     E VIN: WMAN15ZTZ46Y171350 

     Rok výroby : 14.6. 2006 

     Identifikačné číslo motora a farba: 

     D0834LFL41 - oranžová 

6. Druh vozidla: 

     Nákladné vozidlo  

     Továrenská značka: FIAT DUCATO, FCA ITALY S.P.A. ITA     

     Nadstavba: 

     Valníková sklápacia 

     E VIN: ZFA2500000L19283 

     Rok výroby : 7.6. 2019 

     Identifikačné číslo motora a farba: 

     F1AGL411D – biela 

     Nadobúdacia cena: 

7. Druh vozidla: 

     Nákladné vozidlo 

     Továrenská značka: FIAT DUCATO, FCA ITALY S.P.A. ITA     

     Nadstavba: 

     Valníková s plachtou 

     E VIN: ZFA25000002F08334 
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     Rok výroby :27.10. 2017 

     Identifikačné číslo motora a farba: 

     F1AGL411C – biela 

     Nadobúdacia cena: 

(ďalej aj ako vlastný „majetok mestskej časti Bratislava-Ružinov“) Cena z EKS 113 760,00 € 

Sumár za výpožičku techniky uvedenej v bode 1. až 7. je 212 651,20 €. 

 

Čl. III 

Predmet výpožičky  
 

1.Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do užívania majetok mestskej časti Bratislava-

Ružinov  uvedený v Čl. II zmluvy o výpožičke  a to :  
1. Druh vozidla:  Traktor kolesový poľnohospodársky        

Továrenská značka, typ: Traktor KUBOTA B2311 s príslušenstvom radlica SRPOHI 1600, 

rozmetadlo AG 400, mulčovač, bágrovacie zar. L15, nakladač LA 534, Príves nákladný za traktor: 

VHN15 1425 

E VIN U59R10122K1AB2022 

            Farba  vozíka :červená 

Evidenčné číslo prívesu: BL858YM 

Číslo technického preukazu: NB 285041 

Farba vozidla( traktora) : Oranžová 

Číslo motora : V1505-EU47 

Rok výroby : 25.7.2019 

Evidenčné číslo vozidla : BL629ST 

E VIN : KBTBBDHCPK1080445 

Číslo technického preukazu :  NB 37 6202 
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Nadobúdacia  cena:    45894,20 EUR   

nadobudnutý kúpou dňa  19.06. 2019 

 

2. Žací stroj KUBOTA GZD 15 HD 3 

VIN GZD15 3HD40776 

Nadobúdacia cena: 13 200,00 € 

3. Žací stroj KUBOTA G26HD GCK 54 

VIN G26 3 64276 

            VIN G26 3 64324 

            Nadobúdacia cena: 37 397,00 € 

4. Zhrnovacia radlica SRPOH 1200 2 ks 

Nadobúdacia cena: 2400,00 € 

nadobudnutý kúpou dňa  27.5. 2019 

5. Druh vozidla: 

     Nákladné vozidlo špeciálne 

     Továrenská značka: MAN NUTZFAHRZEUGE A.G. DEU 

     Nadstavba: 

     Hákový nakladač kontajnerov 

     E VIN: WMAN15ZTZ46Y171350 

     Rok výroby : 14.6. 2006 

     Identifikačné číslo motora a farba: 

     D0834LFL41 - oranžová 

6. Druh vozidla: 

     Nákladné vozidlo  

     Továrenská značka: FIAT DUCATO, FCA ITALY S.P.A. ITA     

     Nadstavba: 

     Valníková sklápacia 
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     E VIN: ZFA2500000L19283 

     Rok výroby : 7.6. 2019 

     Identifikačné číslo motora a farba: 

     F1AGL411D – biela 

     Nadobúdacia cena: 

7. Druh vozidla: 

     Nákladné vozidlo 

     Továrenská značka: FIAT DUCATO, FCA ITALY S.P.A. ITA     

     Nadstavba: 

     Valníková s plachtou 

     E VIN: ZFA25000002F08334 

     Rok výroby :27.10. 2017 

     Identifikačné číslo motora a farba: 

     F1AGL411C – biela 

     Nadobúdacia cena: 

(ďalej aj ako vlastný „majetok mestskej časti Bratislava-Ružinov“) Cena z EKS 113 760,00€ 

Sumár za výpožičku techniky uvedenej v bode 1. až 7. je 212 651,20 €. 

 

 

 

(ďalej aj ako „predmet výpožičky“). 

  

2.Identifikácia predmetu výpožičky v užívaní vypožičiavateľa je uvedená v prílohe č. 1,  ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o výpožičke.  

 

3. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na riadne 

užívanie so všetkými dokladmi - návody na používanie, servisné knižky, technické 

preukazy, doklady od poistenia vozidiel potrebnými k užívaniu predmetu výpožičky 

a oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu výpožičky. 
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Čl. IV 

Účel výpožičky a spôsob užívania 

 

1. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do užívania predmet výpožičky uvedený v   

Čl. III ods.1, 2 tejto zmluvy, ktorý  je povinný užívať  predmet výpožičky  riadne  a v súlade  

s účelom, ktorému obvykle slúži  

(a za účelom zabezpečovania činností vypožičiavateľa v súlade s predmetom činnosti 

vypožičiavateľa vedenom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 2890/B).   

 
2.Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky len v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve.  

 

Čl. V 

Doba výpožičky 

1.Výpožička vznikne dňom účinnosti tejto zmluvy podľa Čl. IX ods.8 a dojednáva sa na dobu určitú do  jedného 

roka odo dňa nadobudnutia účinnosti  . 

 

Čl. VI 

Skončenie výpožičky 

1.Výpožička predmetu výpožičky v zaniká: 

a) Uplynutím dojednanej doby. 

b) Písomnou dohodou zmluvných strán. 

c) Dňom zániku predmetu výpožičky. 

d) Dňom zániku vypožičiavateľa. 

e) Písomnou výpoveďou zo strany požičiavateľa, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná 

a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

f) Písomnou výpoveďou zo strany vypožičiavateľa a to i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 

jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

g) Odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou alebo príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V 

prípade odstúpenia  od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo ani povinnosť vysporiadania záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy ku dňu ukončenia zmluvy. Požičiavateľ  je oprávnený  odstúpiť od tejto zmluvy aj ak:  

              1g) Vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s touto zmluvou. 
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              2g) Vypožičiavateľ nedodržiava účel predmetu výpožičky. 

              3g)Vypožičiavateľ v rozpore s dojednaním v tejto zmluve prenechal predmet výpožičky alebo jeho časť 

tretej osobe. 

              4g) Vypožičiavateľ nevykonáva  pravidelnú bežnú údržbu predmetu výpožičky alebo nedostatočne 

chráni predmet výpožičky pred vznikom škôd a to aj opakovane. 

 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť o tejto zmluvy v prípade, ak sa predmet výpožičky stane ako celok bez 

zavinenia vypožičiavateľa nespôsobilý na obvyklé užívanie. 

                

Čl. VII 

Cena výpožičky  
Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľovi bude predmet výpožičky poskytnutý bezplatne. 

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

1.Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude užívať iba na účel uvedený v  Čl. IV ods. 1 a 2 tejto 

zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je požičiavateľ oprávnený od  zmluvy jednostranne odstúpiť. 

 

2.Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky do užívania tretím osobám. 

 

3.Vypožičiavateľ je oboznámený s technickým a funkčným stavom predmetu výpožičky. Požičiavateľ 

odovzdáva predmet výpožičky  uvedený v Čl. III   zmluvy v stave spôsobilom na jeho užívanie  a v takomto 

stave ho vypožičiavateľ preberá na základe protokolu odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky do 

užívania. 

 

4.Vypožičiavateľ prehlasuje, že bol oboznámený s pokynmi požičiavateľa pre predmet výpožičky a 

s povinnosťami vyplývajúcimi z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku 

a požiarnej ochrane, ako aj predpisov hygienických, ktoré sa vzťahujú na predmet výpožičky a tieto sa 

zaväzuje dodržiavať. 

 

5.Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi potrebu opráv, ktoré má 

urobiť a umožniť vykonanie týchto opráv a iných nevyhnutných opráv, inak vypožičiavateľ zodpovedá za 

škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. 

 

6.Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu umožniť požičiavateľovi na jeho požiadanie vstup do  

priestorov, kde je umiestnený predmet výpožičky za účelom preverenia dodržiavania platných predpisov, 

kontroly starostlivosti o vypožičaný majetok a ako aj vykonania kontroly technického stavu predmetu 

výpožičky. Vypožičiavateľ má právo byť prítomný pri kontrole predmetu výpožičky.  

 

7.Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred stratou, poškodením, alebo zničením a  zodpovedá 

za škodu spôsobenú na  predmete výpožičky ním, jeho zamestnancami a tretími osobami v plnej výške. 

V prípade vzniku škody je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi skutočnú škodu. V prípade, že hrozí 

škoda na predmete výpožičky, vypožičiavateľ bez zbytočného odkladu vykoná vhodné opatrenia na odvrátenie 

nebezpečenstva vzniku škody alebo zmiernenie jej následkov. O týchto skutočnostiach je vypožičiavateľ 
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povinný bez zbytočného odkladu informovať požičiavateľa. Náklady vzniknuté vypožičiavateľovi v súvislosti 

s odstraňovaním nebezpečenstva vzniku škody alebo následkov škody nezavinenej vypožičiavateľom, je 

požičiavateľ povinný nahradiť vypožičiavateľovi len v nevyhnutnom rozsahu a na základe vopred 

odsúhlaseného súpisu vynaložených výdavkov 

 

8.Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet výpožičky v prevádzkyschopnom stave v súlade so 

servisnými podmienkami, a je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi  závady na  

predmete výpožičky, potrebu opráv a potrebu servisných zásahov na predmete výpožičky, ktoré má 

požičiavateľ (aj prostredníctvom tretej osoby) vykonať a umožniť mu vykonanie týchto opráv 

a servisných zásahov, inak  vypožičiavateľ zodpovedá za škodu, ktorý nesplnením tejto povinnosti vznikla.   

 

9.  Požičiavateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné opravy a údržbu predmetu výpožičky ako aj náklady 

spojené s úhradou opráv. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že uhradí požičiavateľovi vynaložené finančné 

náklady spojené s úhradou opráv predmetu výpožičky.   

 

10. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať náklady na pohonné hmoty a bežnú údržbu predmetu 

výpožičky. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať drobné opravy predmetu výpožičky na vlastné náklady 

a bez nároku na ich náhradu. 

 

11.Vypožičiavateľ sa zaväzuje vrátiť požičiavateľovi vec v dohodnutej dobe v stave ako na začiatku zmluvného 

vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 

12.  Požičiavateľ môže požadovať vrátenie veci aj pred skončením určenej doby zapožičania, ak 

vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži. 

 

13. Požičiavateľ je povinný  poistiť predmet výpožičky. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť požičiavateľovi 

náklady spojené s poistením predmetu výpožičky. 

 

14. Požičiavateľ môže ukončiť zmluvu o výpožičke odstúpením od zmluvy a vypožičiavateľ je povinný 

predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi v prípade vzniku poistnej udalosti, pri ktorej dôjde k takému 

poškodeniu predmetu výpožičky, ktoré bude vyžadovať vykonanie náročnejšej opravy. 

 

15. Za škody spôsobené na predmete výpožičky zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. V prípade 

vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je požičiavateľ povinný vypožičiavateľovi uhradiť, 

znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak poisťovňa  poistnú udalosť zlikviduje 

v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky. 

 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi. 

 

2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.   

 

3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy: 

    a) Identifikácia predmetu výpožičky, Príloha č.1, 

    b) Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu výpožičky, Príloha č.2 

 

4.Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými stranami 

2 prevezme vypožičiavateľ a 4 požičiavateľ. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať  a poskytovať si riadne a včas všetky informácie  

potrebné pre plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 

skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 

akékoľvek zmeny v údajoch uvedených v tejto zmluve oznámiť bezodkladne druhej zmluvnej strane.  
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť druhej zmluvnej strane, 

považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom jej doručenia na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy, resp. na adresy, ktoré si zmluvné strany písomne oznámili. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov  nepodarí 

písomnosť doručiť, považuje  

sa za doručenú uplynutím lehoty 15 dní odo dňa jej podania na poštovú alebo inú prepravu. Ak zmena adries 

nebude oznámená, vždy sa ostatne oznámená adresa považuje za aktuálnu.  

 

7.Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom 

k zmluve.  

  

8.Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods.1 zákona č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle povinnej osoby, požičiavateľa. V zmysle uvedených predpisov preto zmluvné strany udeľujú 

svoj súhlas  

so zverejnením tejto zmluvy. 

 

V Bratislave dňa :                                                         V Bratislave dňa : 

 

 

Požičiavateľ:                                       Vypožičiavateľ: 

 

............................................................   ................................................. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov                               Ružinovský podnik verejno-prospešných 

Ing. Martin Chren, starosta                                         služieb, a.s.          

                                                                                    Ing. Alexandra Pagáčová,  

                                                                                    predseda predstavenstva 

                                             

                                                                                    Ing. Tomáš Egry  

                                                                                    člen predstavenstva    
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