
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných veci 
Č. AK18/11l2013 

uzavretá medzi 

Mestskí. nemocnica prof. MUDr. Rudoll. Konat DrSc. Zlaté Moravce 
Bernolákova 4 
953 34 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
DIČ: 2021059106 
IČ DPH: nie sme platei DPH 

Zastúpená: JUDr. Ing. Martinom Cimrákom, riaditeľ 

• 
EGAMED .polo.r.o. 
Ratnovce č. 4 
P.O.Box IID 
921 Ol Piešťany 
IČO: 006 13606 
DIČ : 2020395201 
IČ DPH: 8K2020395201 

ďalej "nájomca" nazývaný 

Zatúpená: Ing. Michal Andrejco, konateľ 

ďalej "preDajim.tel'" nazývaný 

l. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je prenechanie za odplatu pristroj , špecifikovaného v prilohe č.1 
tejto zmluvy, prenajímateľom nájomcovi v spôsobilom stave na dohodnuté užívanie. 
Priloha č. I je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2, Podmienky nájmu 
Prenajfmateľ prenecháva nájomcovi najímané prístroje v stave, v klarom je možné ich riadne 
užívať na dohodnutý účel. Túto skutočnosť potvrdí nájomca prenajímateľovi v prílohe Č. 1 
tejto zmluvy, ktorá je zároveň preberacím protokolom o odovzdaní prístrojov. 
Nájomca je oprávnený najímané prístroje uvedené v prilohe č . 1 tejto zmluvy užívať 
primerane ich povahe a určeniu. 
za opotrebenie prenajatého prístroja spôsobené riadnym užívaním nájomca newdpovedá. 
Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na veciach nevznikla ~koda. Nájomca sa zaväzuje 
ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vmiknuté poškodenie, stratu alebo mičenie 
prenajatých prístrojov. 
Prenajímateľ poistí prenajímané prístroje proti poškodeniu, odcudzeniu alebo mičeniu. 
Poistenie je zahrnuté v cene prenájmu. 



Prenajímateľ zabezpečuje bezplatný servis po dobu 24 mesiacov odo dna podpísania 
preberacieho protokolu. Prislušenstvo a spotrebný materiál si nájomca po opotrebení kupuje 
samostatne na základe objednávky a na tento sortiment sa nevzťahuje záručná doba. 

Nájomca nie je oprávnený dac' prenajaté prístroje do podnájmu, 
Prístroje budú prenajímateľom nájomcovi dodané v mieste a čase podľa osobnej dohody, 
Prenajímateľ zabezpečí základné It.j. prí prvej inštalácií! a v prípade potreby opakované 
Iverifikačné/ zaškolenie personálu nájomcu na ním stanovenom mieste používania prístroja 
v potrebnom rozsahu na vlastné náklady. V prípade ďalšfch požiadaviek na školenie 
personálu nájomcu zabezpečí prenajimateľ toto školenie na základe písomnej objednávky 
nájomcu za úhradu podľa štandardných servisných sadzieb prenajímateľa. 

3. Obdobie a ceny prenájmu 

Nájomný pomer vzniká dňom podpisu tejto 7l1lluvy a uzatvára sa na obdobie 48 mesiacov. 
Po skoDČen1 nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajaté pristroje prenajímateľovi v stave, 
vakom ho prevzal podľa prílohy č.1 tejto zmluvy s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie. 
Vrátenie prístrojov nájomcom potvrdzuje prenajímateľ na prilohe č. 1 tejto zmluvy . 
Ak nájomca vráti prístroje po dohodnutej dobe, je povinný zaplatiť nájomné za každý 
započatý deň až do vrátenia prístroja dohodnutú sumu prenájmu. 
Cena nájmu I .až 48. splátky je 327,82 € s DPH 
Splátkový kalendár: viď priloha: splátkový kalendár ku zmluve Č. AK 18 11 1n0J3 

Nájomné bude platené nájomcom na základe faktúry vystavenej prenajímatel'om mesačne, 
pokiaľ nebude medzi nájomcom a prenajímateľom dohodnuté inak. 

4. ZAverelné ustanovenia 

Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre. 
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek doplnky alebo zmeny k tejto zmluve musia byť 
dohodnuté písomne a vstupujú do platnosti až po ich podpise obidvoma zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany sa dohodli. že všetko čo nie je dohodnuté v tejto zmluve sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Obchodnébo a Občianskeho zákonníka . 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali. jej obsahu porozwneli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

V Ratnovciach dňa .ť..i, .. {:~!f.... .... 
za prenajímateľa: 

EGAME 
Ing. Michal 

U 

, "~ '1 j 

za nájomcu: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 

JUDr. Ing. Manin Cimrák, riaditel' 



Príloha č. 1 
k zmluve o podnikatel'skom nájme hnuteľných ved 

č. AK18 111/2013 

Poznámky o bez pripomienok 
O k preberanému prístroju mám nasledujúce pripomienky 

Potvrdenie o prevzatí prístrojov -
Týmto potvrdzujem prevzatie prenajímaných prístrojov , prislušenstva k nemu 
a v stave ako je uvedené v poznámke 

Miesto .. ?~f~.~/!.f.~r.~.'?:-:. .... Dátum .. .!.f.t~(t. ť~ 
Hod .............. . 

Potvrdenie o vráteni prístroja: 

za prenajímateľa 
Egamed spol.s.r.o. 

Miesto ....................................... Dátum ............................... . Hod ............... . 

Za nájomcu za prenajímateľa 
Egamed spol.s.r.o. 

Pozn.: Táto príloha je vyhotovená v 4 origináloch lpo 2 exempláre pre každú zmluvnú stranu! 

i 
! 



Spljtkovj" kalendjr ku' '1 if zmluve č. AK18/11/2013 

Nél(up", cena bez DPH: 
%DPH: 
DPH: 
Nal(upna cena s DPH: 

Počiatočny dálum pOžičky: 

ZrYchlena platba 5 DPH: 

Počet ~tok "mesiacoch: 
Mesačná splátka 5 DPH: 

12.3.2014 li: 

~27,I2IE 

Pt.o.vlljúcl ; 

N'rov; EGAMEO, S.POI, s '.0. 

Mula: 9<!2 3 l Ratno~ce č, 4 
ltO: DD 613 808 

za p .. d .... .;úceho: 
20.3.201" 

XupuJúcl; 

!N'ZGw: 

Adi-I'" f : 

AdI-.SiI 2: 

M.sto; 
/CO; 

Dň." 

KOI"IIkt: IIIIiJ . MictIaIAndf'IIjCO~. • .. :.0:: ': •.. ;.: .•. :; e . n; "'~ _.;"~' ." .. 
P- ... ·-,b. podpi. . gal; . ~ o 

-- EC;'''''#'L..:,....,.,.,. _ '. 
~'O:-:" " o, 

j:';", rt.: D ', 1: .',' ~ 

20.3.201415:10:45 

MnUt.t. tIflt'!'ll)(llja prv'. MUOt. Rudolh Koru. DrSc. &tlf; MonIIIt. 

Súbor reh.itlilitatnýťh pr i~tfojov 

Be!'noj~ko~a .4 

95314 ZI"I!! Mor;tvce 

Z. kupUjúceho: 
Dll.: 

..... O:n. 

M ••• " p Pečiatka 11 podpIl : 

"' .... 


