uzatvorená".'r,*'lľľšî'!:ĺľ:|''iĹnskehozákonnÍka
(ďalejlen ,,Zmluva")
zmluvn|á strany

Pożičiavatel':

1.

Slovenská republĺka - Štatĺsticlĺyúrad SR
Miletiöova 3,824 67 Bratislava

lČo:ooĺooĺgz

Konajúci: lng. Álexander Ballek, predseda úradu

(d'ateJlen,,ŠÚ
2.

sR')

Vypožičiavatel': .ąţ}Hí}'.',.H.p.l*łvđ.eEč,

!'ln.ł'"b:xit.,5.e*

'

Htarrĺrđłq łt,o'rąą sď

kódobce/mesta:...'5._,ţł.?...Ł._a...-r:_'...'.
kon

aj ri ci

:

.lÍdi.tn...,ľL ţ?. F,ĺ},v.;ĺ hA_-,.', starosta/primátor

(d'alej len ,,0bec")

il.
februára 2021 aż.31. marca 2021sauskutočnĺsčĺtanieobyvatel'ov podl'a zákona č),22gt2o1gZ. z. o sčĺtanĺobyvateľov'
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov' Obyvateľ sa mÔŽe sčĺtaťokrem iného aj s pomocou mobilného
asistenta sčĺtania,Trlto úlohu budri plniť mobilnĺ asistenti söĺtania vymenovanĺ starostom obce s vyuŽitĺm łońcovýcľl zaľiadenĺ a
mobilných hlasových sluŽieb a d_átových sluŽieb na pridelených SlM kartách.
Učelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnÚť mobilným asistentom sčĺtania koncové zariadenia a SlM karty na výkon asistovaného
sčltania v teréne, ktoré boli ŠÜSR dodané dodávateľom sOlTRoN, s,r,o,' so sĺdlom Plynárenská 5' 829 75 Bľâtislavä, lČo: 35955678,
zapĺsaným v obchodnom registri okresného sÚdu Bratislava l, oddielSro' vloŽka čĺslo:37618/B, na základe Zmluvy ododanĺtovarov

1. Vdňoch'l5,

2.

3.

1,
5,
6,

aposkytnutĺsÚvisiacich sluŽieb č. zML-3-6112020-900 zo dňa 13.10,2020, resp, dodávateľom Slovak Telekom, a.s', sô sĺdlom Bajkalská
28,817 62 Bratislava, tČo: gs 763 469, zapÍsaným v Obchodnom regisľi okiesného súdu Bratislava l, oddiei Sa, vloŽka č, 2o8ł/B, na
základe Zmluvy o poskytnutĺ mobilných hlasových sluŽieb a dátových sluŽieb ö, zML-3-59t2020-900 zo dňa í3.10.2020,
V súlade s účelomtejto Zmluvy ŠÚ sn bezplatne pľenecháva Obci koncové zariadenia a SlM karty (d'alej len ,,predmet výpoŽičky")
v stave spÔsobilom na riadne użĺvaniea Obec predmet výpożičkybez výhrad prijĺma.
je
ľlęo'ľ.tvýpoŽičky špeciÍikovaný v dodaclch listoch, ktorých kópia je Prllohou č, 'l a tvorĺ neoddelitel'nú sÚčasť tejto Zmluvy.

sU sR prehlasuje,

'

a,
b.

Že:

výlučným vlastnÍkom predmetu výpoŽičky je Slovenská republika v správe ŠÜsR,
Obec má právo predmet výpoŽičky uŽÍvať bezplatne.
Obec sa zaväzuje:
a,
uŽĺvaľpredmet výpożĺöky riadne a v súlade s Účelom Zmluvy,
b,
uhrádzať prevádzkové náklady spojené s uŽĺvanÍm predmetu výpoŽičky z vlastných ĺinančných prostriedkov,
c,
chrániť predmet výpoŽičky pred poškodenĺm, stratou alebo znĺčenĺm,
d.
neprenechať predmet výpoŽičky na uŽĺvanie tretej osobe, s výnimkou vymenovaných mobilných asistentov sčltanĺa,
e.
strpĺeťvýkon kontroly/auditu súvisiaceho s výpoŽičkou poěas trvania sčĺtaniaa poskytnúť oprávneným osobám všetku
potrebnú súöinnosť
nahlasovať v mene ŠÚ sn vaoy koncového zariadenia resp, nefunkčnosť SlM karty prĺsluŠnémudodávatelbvi,
prebrať v mene sU sR opravené alebo vymenené koncové zariadenie resp. novú náhradnú SlM kartu od prĺslušného
dodávateľa,
prebrať V mene ŠÚ sn náhradné koncové zarĺadenĺe od dodávatel'a počas opravy vadného koncového zaľiadenia a po
skončenĺ opravy toto náhradné koncové zariadenie vrátĺť dodávateľovi,
oznamovat ŠÚ sn skutočnosti odôvodňujúce uplatnenie nárokov zvád koncového zariadenia,
oznamovať v mene ŠtJsR dooavateľovi lroblémy s mobilnými hlasovými sluŽbami a dátovými sluŽbami na SlM kaľte'
Zmluva sa uzatvára na dobu urěitrj do 15.4.2021. Do 30 pracovných dnÍpo skončenĺdobyvýpoŽičky je Obec povinná vrátiť predmet
výpoŽičky ŠÚ sn.

f,

g,
h.

7.

i,
j.

1il.

Záverečné ustanovenla
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom kaŽdá zmluvná strana obdrŽĺjeden exemplár
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami'
3. Zmluva nadobÚda účinnosťdňom prevzatia koncového zariadenĺa uvedeným v dodacom liste.
4, Neoddeliteľnou súčastbutejto Zmluvy st1 kópie dodacĺch listov.
1.

2.

za ŠÚ sR:
Bratislava, dřla 23j 1,2020

lng. Alexander Ballek
predseda úľadu

Za Obec:
h{

o..RN,ď','.,ŞFśidň a'

starosta/primátor

j.}P,.,ĺ, ťl *.

