
Zmluva  
o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel 

číslo PHZ-OPK2-2015/001054-129 
(ďalej len „zmluva“) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 
 
1.   Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 Pribinova 2  
                                                812 72  Bratislava         
V zastúpení: gen. JUDr. Alexander Nejedlý – prezident HaZZ, 
 na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPS-1-54/2014 zo dňa 07.05.2014 
IČO:  00151866  
IČ DPH:             SK2020571520 
IBAN:  SK7881800000007000180023 
SWIFT :                                  SPSRSKBA                               
                                                                                             
(ďalej ako „ministerstvo“) 
 

a 
 
2.                      Mesto Spišské Vlachy 
 SNP 34 
 053 61 Spišské Vlachy 
V zastúpení:          Ľubomír Fifik  - primátor mesta 
IČO:                    3440021001 
DIČ:                                     2021331543 
IČ DPH: -- 
IBAN:               SK64 5600 0000 0034 4002 1001 
SWIFT:                                 KOMASK2X 
               
 
(ďalej ako „obec“) 
 
(ďalej spoločne spolu ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“) 
 

I. 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní 
technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS 32 T815 používaného hasičskými 
jednotkami obce (ďalej len „vozidlo“).  
 

2. Ministerstvo sa touto zmluvou zaväzuje v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 315/2001 Z. z. 
o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov zabezpečiť a následne 
darovať technické zhodnotenie vozidiel obci podľa podmienok stanovených touto 
zmluvou a obec sa zaväzuje dodržať zmluvné povinnosti stanovené touto zmluvou a dar 
prijať. 

 
 
 
 

II. 



 

2 
 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že o prebratí a odovzdaní vozidla na technické zhodnotenie sa 
vyhotoví písomný protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Ministerstvo odovzdá obci technicky zhodnotené vozidlo najneskôr do štyroch (4) 
mesiacov od jeho prebratia a odovzdania podľa bodu 1. tohto článku zmluvy. 
 

3. Ministerstvo po technickom zhodnotení vozidla oznámi obci termín a miesto prebratia 
a odovzdania vozidla. O prebratí a odovzdaní vozidla sa vyhotoví písomný protokol, ktorý 
bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vozidlo bude pred jeho technickým zhodnotením zapísané 
v osobitnej evidencii služobných cestných vozidiel ministerstva. 
 

5. Obec vyhlasuje, že súhlasí s kontrolami stavu technicky zhodnoteného vozidla zástupcami 
ministerstva aj po zániku tejto zmluvy. 
 

6. Náklady na prepravu vozidla do/z určeného miesta technického zhodnotenia vozidla hradí 
obec. 
 

7. Ministerstvo bude realizovať túto zmluvu prostredníctvom Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru. 
 

8. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne 
zabezpečovať všetky činnosti spojené s technickým zhodnotením vozidla. 
Kontaktnou osobou za ministerstvo je Ing. Viera Chlebíková – prezídium HaZZ, 
Kontaktnou osobou za obec je  Ľubomír Fifik – primátor mesta. 

 
III. 

 
1. Ministerstvo bezplatne prenecháva technické zhodnotenie vozidla obci ako dar za účelom 

plnenia úloh hasičských jednotiek obce a obec vyhlasuje, že dar prijíma. Vlastnícke právo 
k daru nadobudne obec spísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu o odovzdaní 
daru, a to najneskôr do tridsať (30) dní od technického zhodnotenia vozidla. Odovzdávací 
a preberací protokol bude obsahovať aj presnú špecifikáciu vykonaného technického 
zhodnotenia, vrátane ceny, podmienok záruky a postupu uplatňovania reklamácií počas 
dvadsaťštyri (24) mesačnej záručnej doby. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obec nescudzí dar po dobu šiestich (6) rokov od jeho 
prevzatia a odovzdania podľa bodu 1 tohto článku zmluvy. 
 

3. V prípade nedodržania podmienky uvedenej v bode 2 tohto článku je obec povinná uhradiť 
ministerstvu vynaložené náklady na technické zhodnotenie vozidla v plnej výške. 
 

4. Obec bude realizovať reklamáciu technického zhodnotenia vozidiel prostredníctvom 
Prezídia Hasičského a záchranného zboru. 

 
 

IV. 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby prebratia a odovzdania technicky 
zhodnoteného vozidla. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok obce podľa čl. III. bod 2. 
tejto zmluvy trvá aj po zániku tejto zmluvy. 
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2. Táto zmluva zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v tejto dohode, 
b) odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje 

porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.  
 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. 
 

5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od 
druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. 

 
 

V. 
 

1. Všetky právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 
 

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, formou očíslovaných dodatkov, 
ktoré budú po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. Zmluvu zverejní ministerstvo. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
ministerstvo dostane tri (3) vyhotovenia a obec jedno (1) vyhotovenie. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne, vážne, nie za nápadne 
nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa   31.7.2015              V Spišských Vlachoch, dňa   24.7.2015 
 
 
 
Za ministerstvo:      Za mesto: 
 
 
 
________signed_______________                              ____________signed_____________              

      gen. JUDr. Alexander Nejedlý                                                    Ľubomír Fifik  
                      prezident HaZZ           primátor mesta
 


