
Zmluva o nájme 
hnuteľnej veci 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany: 

Prenajfmater : Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Sídlo: Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
Právna forma: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
lBAN: 
V mene ktorej koná: 

a 

Nájomca: 
Sídlo: 

IČO: 
Právna fonna: 
Zapísaná: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
SWIFT: 
IBAN: 

príspevková organizácia mesta 
2021059106 
Slovenská sporiteľňa 
SK37 0900 0000 0002 3214 3908 
JUDr. Ing. Martin Cimrák- poverený vedením 

/ďalej iba „prenajímater/ 

Nemocnice 1 poliklinikami n.o. 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
Prevádzka: Levice - miesto prevádzkovania: SNP č. 19, 934 O 1 Levice 
457 32 205 
nezisková organizácia 
v registri Obvodného úradu v Nitre, pod č. WS/N0~7/2010 

2022965747 
SK202 296 5747 

---~ -~-- ------- --· ·-
V mene ktorej koná: Ing. Marta Eckhardtová, MPH - riaditeľka 

/ďalej iba "nájomca"/ 



1. 
Predmet a účel nájmu 

1. Predmetom nájmu je nasledovná hnuteľná vec patriaca do vlastnfctva 
prenajímatera: 

• pôrodná poster zn. AVE, BOR SAD typ PPA-88, výrobné čislo 0003 
v počte ks 1 

2. Nájomnou zmluvou prenajfmater prenecháva za odplatu nájomcovi predmet nájmu 
opísaný v ods. 1. na čas a za podmi~nok uvedených v tejto zmluve. 

3. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu za učelom využívania pri 
vlastnej podnikateľskej činno.sti. 

4. Nájomca prehlasuje, že predmet nájmu si riadne prehliadol a je mu známy jeho 
technický stav. 

5~ Prenajimater prehlasuje, že si nie je vedomý žiadnych technických alebo iných 
závad prenajatých veci .znemožňujúcich alebo obmedzujúcich využfvanie 
predmetu nájmu v súlade s účelom zmluvy. 

6. Nájomca je povinný si predmet nájmu na vlastné náklady odviesť do miesta 
prevádzky do 7 pracovných dnf od podpisu zmluvy. 

ll. 
Doba nájmu 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov, počítanú odo 
dňa nasledujóceho mesiaca po odovzdani predmetu nájmu na základe 
preberacieho protokolu. 

III. 
Výika a aplatnoaf nájomného 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude prenajf mater ovi uhrádzať za predmet 
nájmu opísaný v čl. 1. ods. 1. tejto zmluvy nájomné vo výške 29ô,-EUR mesačne. 

2. Nájomné je splatné 15-teho dť\a prfslušného mesiaca na účet prenajfmatera. 
3. V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou nájomného, je 

povinný zaplatiť prenajlmaterovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania. 

IV. 
Ostatné dojednania 

1. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničenim alebo 
odcudzením. 

2. Nájomca je oprávnený uživaf predmet nájmu v mieste alebo miestach, ktoré sám 
ur~í a po schválení prenajímaterom, k čomu mu prenajímateľ vydá písomný 
doklad. 

3. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu ďalej prenajať. 
4. Prenajfmater je povinný odovzdať predmet nájmu určený podľa čl. 1. tejto zmluvy 

nájomcovi včas a v stave spOsobiloni na jeho utrvanie. Spolu s predmetom nájmu 



je povinný prenajlmater odovzdať nájomcovi všetky doklady nevyhnutné pre jeho 
prevádzku. 

5. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať riadne a včas všetky náklady spojené s 
prevádzkovanlm predmetu nájmu a taktiež zabezpečiť na svoje náklady jeho 
kontrolu a odstraflovanie závad. 

6. Nájomca sa zaväzuje hlásiť prenajtmaterovi všetky závady a poruchy 
na predmete nájmu a pokiaľ dôjde k jeho poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu, 
bezodkladne o tom informovať prenajfmatera a orgány činné v trestnom konaní, 
inak zodpovedá za škodu, ktorá tým prenajfmatefovi vznikne. 

7. Za škodu, ktorú spOsobl nájomca, resp. jeho pracovníci alebo tretie osoby, ktorým 
dá do užívania predmet nájmu, zodpovedá nájomca v plnej výške. 

8. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave 
zodpovedajúcom veku a jeho prirodzenému opotrebovaniu. 

v. 
Zéverečn6 ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dflom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom jej zverejnenia. 

2. Túto zmluvu možno meniť iba na základe súhlasu oboch strán formou písomného 
dodatku. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá 
zmluvná strany obdrž( po jednom. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tejto zmluve rozumejú, uzatvárajú ju slobodne, 
vážne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy . 

. „ 'Í 
V Leviciach •. l.t;":.L:„ .. 2014 

WiesiSk? 1.emoc1i~ 
Prof MUDr. Rudolf;i Ko't:a. [lr::)c 

s:,..-·n, •. 1;'.,,!..r; :1 a. ~I':,~ ..,A l ")•,' !• ' H, , • • 

Prenajímateľ Nájomca · 



Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Odovzdávajúci: 

Zlaté Moravce 
Bernolákova č. 4. 953 34 Zlaté Moravce 

Preberací protokol 

o odovzdaní majetku. 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc. Zlaté Moravce 
zast.: JUDr. Ing. Martin Cimrák -poverený riaditeľ 
Bernolákova 4 
953 O 1 Zlaté Moravce 
(ďalej len „Odovzdávajúci" alebo „Prenajímate!"') 

Preberajúci: 
Nemocnice s polildinikami n.o. 
zast.; Ing. Marta Eckhardtová- riaditeľka 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
prevádzka Levice: SNP č. 19, 934 01 Levice 
ICO: 45732205 
IC DHP: SK2022965747 
(ďalej len „Preberajúci'4 alebo „Nájomca") 

Dňa 18.07.201'4 boli poverenému pracovníkovi Preberajúceho subjektu odovzdané 
nasledovné hnuteľné veci: 

• pôrodná posteľ GOLEM, LINAX 31100+ 30050048 v počte ks l 
v počte ks l • pôrodná posteľ AVE~ BOR SAD typ PP A-BB 

Pôrodné postele Odovzdávajúci subjekt prenecháva Preberajúcemu subjektu do 
užívania na z.áklade Nájomnej zmluvy zo dňa 16.7.2014 a nad'alej zostávajú majetkom 
Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca; DrSc. Zlaté .Moravce. 

Preberajúci subjekt bude vyššie uvedené· veci chrániť pred znehodnotením 
a odcudzením. Po skončení nájom.nej zmluvy resp. na z.áklade vypovedania zmluvy je 
Preberajúci subjekt povinný viátiť vypožičaný hmotný majetok späť Odovzdávajúcemu. 

Prebratie re.sp. odovzdanie vyššie uvedeného investičného majetku strany potvrdzujú 
svojim podpisom: 

Zlaté Moravce. dňa 18.07.2014 
r-- , Mastsk~ r.emc.cnic.a 

lof. MUDr. Rudolf . 
~„, . ,.„ , a Korca. DrS" 

"' '-'l;#(C !A •Ali:'> ", - ~ . 

. . . . ~ ;-. ; ........ ·' ...... ; ~;.-:;; ... : .· ....................... . 
preberajúci - jfájomca odovzdávajúci - prenajímateľ 


