
Požičiava teľ: 

so sídlom: 

v zastúpení: 

Zmluva o výpožičke 
uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi: 

Mestská nemocncia prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 

JUDr. Ing. Martin Cimrák - poverený riadením 

a 

Vypožíčiavateľ: Zariadenie opatrovateľskej služby 

so sídlom: Rovňanova ul. č. 3, 953 01 Zlaté Moravce 

v zastúpení: Mgr. Jana Bošiaková - vedúca ZOS 

za nasledovných podmienok: 

(. 

Požičiavate!' je vlastníkom drobného hmotného majetku (ďaklej OHM) - nočných stolíkov 
v celkovom počte 2 sk. 

2 Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy vypožičíavateľovi bezplatne prenecháva 
a odovzdáva na užívanie vyššie uvedený drobný hmotný majetok na obdobie odo dňa 
podpisu zmluvy do 31.12.20 J 4 

II. 

Vypožičiavate!' dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie veci uvedenej v bode 1. 
1 od požičiavateľa . 

2 Požičiavateľ odovzdáva veci v stave spôsobilom na riadne užívanie vypožičiavateľovi. 
pričom obaja potvrdzujú. sú veci spôsobilé na ich ďalšie používanie. 

3 Súčasne sa vypožičiavate!' zaväzuje drobný hmotný majetok - nočné stolíky užívať ri!ldne 
a v sú lade s dohodnutým účelom, t.j. výkon opatrovateľskej služby výpožičiavatel'a. Dalej 



je povinný majetok chrániť pred poškodenim, stratou alebo zničen ím. 

4 Vypožičiavetel' bez výhrad súhlasí s tým, že momentom odovzdania OHM uvedeného 
v bode I. l prechádza naňho zodpovednosť za škodu spôsobenú jeho prevádzkou. 

5 Vypoži čiavateľ nesmie prenechať predmetnú vec bez súhlasu požič iavateľa na užívanie 
inému. 

6 Náklady spojené s údržbou pri užívaní OHM 
výpožičiavateľ. 

IU. 

počas doby vypožičiania hradí 

Pred uplynutím dohodnutej doby vypožičiavateľ vráti požičiavateľovi vec, uvedenú v bode 
J. l len v prípadoch uvedených v zákone. 

IV. 
V prípade, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa stanú neúčinnými, zostáva platnosť 
zmluvy v ostatných bodoch týmto nedotknutá. Neúčinné ustanovenia budú nahradené 
ustanoveniami , ktoré zodpovedajú zmyslu neúčinných ustanovení. 

2 Zmeny a doplnenia zmluvy môžu byť vykonané len písomne, formou číslovaných 
dodatkov k zmluve, inak sa k nim neprih liada. 

3 Táto 1mluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. z ktorých každý účastník obdrží po 
jednom exemplári. 

4 Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovo ľne. 
Prejav ich vôle bol dobrovoľný a vážny. s obsahom zmluvy sú podrobne oboznámení a na 
znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú . 

V Zlatých Moravciach~ dňa 9. 7.2014 

ZARIADENIE OflATROVATELSKEJ 
SLUtsv PRI MESTSKOM ÚRADE 

~ŇAHO"t/Á3 
953 01 ZLATÉ MORAVCE 

.... ~7 ... ... . 
Mgr. Jana Bošiaková - vedúca ZOS 

vedúca ZOS 
vypožičiavate!' 
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JUDr. Ing. Martin Cimrák - poverený riaditeľ 
MNZM 

požičiavateľ 


