
o~/VL 50/Za~iZmluva o vypozicke
uzatvorená podl‘a ~ 659 a nasi. ObČianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb.

číslo: 37 730/2021
d‘alej len „zmluva“

Či. 1 Zmluvné strany

1.1. Požičiavater: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Nábrežie za Hydrocentrálou 4,94901 Nitra
Štatutániy zástupca:

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein Ing. Marek Illéš
pľedscda predstavenstva člen prec‘stavenstva

IBAN: SK66 02000000000002603112
BIC: SUBASKBX
iČo: 36550949
iČ DPH: SK2020154609
Organizáciaje zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sa, Vložka: 10193/N

1 .2. Vypožičiavatel‘: Obec Kalná nad Hronon‘
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Statutárny zástupca: Ing. Ladislav Ehn, starosta obce
IBAN: SK0602000000000026823 152
BIC: SUBASKBX
iČo: 00307131
1ČDPH: 2021218683
e-mail, tel.: obec(~2kalna.eu, 036/6395 109

Požičiavatel‘a a vypožičiavatel‘ d‘alej spoločne aj len „zmluvné strany“

Čl. 2 Predmetzmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vypožičanie prenosného vzorkovača s metrologickým označením, ktoré
bude uvedené pre aktuálny odber v Preberacom protokole (d‘alej len „zariadenie“) požičiavatel‘om

vypožičiavatel‘ovi na dobu dohodnutú v tejto zmluve za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Či. 3 Miesto vypožičania

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom kde bude zariadenie umiestnené počas vypožičaniaje ČOV
Kalná nad Hronom, ktoráje vo vlastníctve vypožičiavatel‘a (d‘alej aj len „miesto vypožičania“).

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na miesto vypožičania a späť do laboratória požičiavatel‘a dopraví
zariadenie požičiavatel‘ a to na náklady vypoeičiavatel‘a, pričom náklady budú vypočítané podl‘a
platného cenníka požičiavatel‘a zverejneného na stránke www.zsvs.sk.

Či. 4 Spósob odovzdávania a prevzatia zariadenia

4.1 Zariadenie prepraví požičiavatel‘ na miesto vypožičania na základe požiadavky vypožičiavatel‘a,
zaslanej na e-mail: pcter.tilandy~zsvs.sk minimálne tn pracovně dni pred požadovaným dňom
začiatku vypožičania, a to po odsúhlasení požiadavky vypožičiavatel‘a požičiavateľom. Na mieste
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vypožičania zariadenie prevezme oprávnený zástupca vypožičiavatel‘a od oprávneného zástupcu
požičiavatel‘a. Odovzdanie a prevzatie zariadenia potvrdia obaja oprávnení zástupcovia podpísaním
preberacieho protokolu, na ktorom uvedú stav zariadenia, čas a dátum odovzdania a prevzatia
a termín a čas vrátenia zariadenia požičiavatel‘ovi. Skončenie užívania zariadenia vypožičiavatel‘om
rovnako potvrdia obaja oprávncní zástupcovia podpísaním preberacieho protokolu, na ktorom uvedú
stav zariadenia, čas a dátum odovzdania a prevzatia. Protokol bude vyhotovený v dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

4.2 Počas vypožičania zodpovedá za zariadenie vypožičiavatel‘ a v prípade, že počas vypožičania důjde
k poškodeniu zariadenia, zaväzuje sa vypožičiavatel‘ nahradíť všetky náklady, ktoré požičiavatel‘
vynaloží v súvislosti s opravou zariadenia, v prípade, že náklady spojené s opravou zariadenia
prevýŠia sumu 2.000,- € (slovom dvetisíc Eur), zaväzuje sa vypožičiavatel‘ uhradiť požičiavatel‘ovi
všetky náklady spojené so zakúpením nového zariadenia rovnakých technickým parametrov ako má
zariadenie, ktorého vypožičanieje predmetom tejto zmluvy.

Čl. 5 Zmluvuá pokuta

5.1 Ak vypožičiavatel‘ znemožní požičiavatel‘ovi prevzatie zariadenia v termíne dohodnutom v zmysle
bodu 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa uhradíť požičiavateľovi zmluvnú pokutu za každé jednotlivé
porušenie tejto povinnosti vo výške 100.- € (slovom jednosto Eur) za každý, aj začatý, deň
omeškania s prevzatím zariadenia požičiavatel‘om a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty vypožičiavatel‘ovi.

5.2 Zaplatením zmluvnej pokuty zostáva nárok požičiavateľa na náhradu spůsobenej Škody zachovaný.

Či. 6 Osobitné ustanovenia

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitá do 31.12.2022

6.2 Jednotlivé ustanovenia zmluvy můžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba písomnou formou
Po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvorif neoddelitel‘nú súčasť zmluvy. Ostatně
právne vzt‘ahy, výslovne zmluvou neupravené, sa nadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.3 Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená
v důsledku vyŠšej moci. Pokial‘ vyššia moc působí Po dobu nepresahujúcu 30 kalendárnych dní sú
strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hned‘ ako účinky vyššej moci pominú,
pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu působenia vyššej moci.
V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní, zmluvné strany sa dohodnú na spósobe
d‘alšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofý,
štrajky, nepokoje, vojny a podobne. Ak nastane prípad vyššej moci, budú sa zmluvné strany
navzájom bezodkladne o tejto udalosti informovať písomným oznámením.

6.4 Zmluvuje možné pred dňom uplynutia doby, na ktorú bola dohodnutá ukončiť:

a. vzájomnou dohodou,

b. výpoved‘ou bez uvedenia důvodu,

c. odstúpením od zmluvy.

6.5 Výpovedná doba je I -mesačná a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
Výpoved‘ sa druhej zmluvnej strane doručuje doporučene alebo na doručenku.

6.6 Porušenie zmluvy má za následok, že oprávnená strana může od zmluvy odstúpiť postupom podl‘a
* 345 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú
pokutu tým nieje dotknuté.

6.7 Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny důvod odstúpenia, inakje neplatné. Povinnosť
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doručit‘ odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia
odstúpenia alebo odmietnutím toto odstúpenie prevziaf. Ak sa v prípade doručovania
prostredníctvom pošty vrátí zásielka s odstúpením ako nedoručená alebo nedoručitel‘ná, považuje sa
takáto zásielka za doručená dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné
sídlo zmluvnej strany uvedené v tejto zmluve.

6.8 Ukončením zmluvného vzťahu zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné pokuty.

6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajáce z tejto zmluvy budú riešiť jednaním o
možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzt‘ahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na
základe zmluvy sa nadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné
strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podl‘a sídla
odporcu.

6.10 Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých vypožičiavatel‘ obdrží jedno vyhotovenie a
požičiavatel‘a dye vyhotovenia po jej podpísaní.

6.11 Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnost‘ dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia podl‘a * 47a ods. I Občianskeho zákonníka v nadväznosti na *
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

6.12 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spósobilé k právnym úkonom, že si zmluvu prečítati, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahomju vlastnoručne podpísali.

. . 31 MÁJ 2973V Nitre dna: 10 JÚN 2021 V Kamej nad Hronom dňa‘

Požičiavatel‘: . ZAPAOOSI.0vENSKA Vypožičiavatel‘:
VODARENSKA SPOLQČN0St a.s.

NÁBREŽIE ZA hYDROCENTRÁLOU 4
9‘iO 60 NITRA
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Í. gr. art, okar Klein Ing. Marek Illéš
predseda p staven stva

Ing. Ladislav Éhn

Starosta obce

člen predstavenstva


