
ZMLUVNE STRANY:

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 01/2018

Názov:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
(ďalej v texte len ako „požičiavateľ“)

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica 
MUDr. Igor Steiner, MPH, poverený riadením 
00 610 411

Názov: Obec Bystričany
sídlo: Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany
zastúpená: Vojtech Bartoš, starosta
IČO: 00 318 019
(ďalej v texte len ako „vypožičiavateľ“)

uzatvárajú podľa 
predpisov túto

§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení platných právnych

zmluvu o výpožičke (ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Predmet vypožičania

Požičiavate!’ dňom podpísania tejto zmluvy a na základe tejto zmluvy vypožičiavateľovi 
bezplatne požičiava hnuteľnú vec, ktorou je:

1 ks nového plne funkčného automatického externého defibrilátora Powerheart
G5, v stave spôsobilom na riadne užívanie, pričom návod na obsluhu a pravidlá ich používania 
sú vypožičiavateľovi známe - návod je súčasťou balenia (ďalej spolu len „predmet výpožičky“).

1)
2)
3)

1)

2)

Článok II.
Platnosť, účinnosť zmluvy a doba výpožičky

Táto zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je účinná podpisom oboch zmluvných strán.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Požičiavateľ sa zaväzuje: 
a) poučiť vypožičiavateľa 

predchádzania škodám 
tejto zmluvy.

Vypožičiavateľ sa zaväzuje:

o spôsobe používania predmetu tejto zmluvy z dôvodu 
spôsobeným nesprávnym postupom používania predmetu

c)

na vlastné náklady vykonávať revíziu a technický servis predmetu výpožičky 
označeného v článku I. tejto zmluvy, ako aj uhrádzať všetky náklady na spotrebný 
materiál (najmä elektródy),
využívať predmet tejto zmluvy na účel dohodnutý podľa tejto zmluvy a užívať ho 
spôsobom primeraným povahe a určenia účelu výpožičky a chrániť ho pred 
poškodením, stratou alebo zničením,
neposkytnúť bez súhlasu požičiavateľa predmet výpožičky podľa tejto zmluvy tretím 
osobám,
že nahradí požičiavateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na predmete výpožičky 
v dôsledku neodbornej manipulácie s ním alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore 
s návodom, alebo aj takú, ktorú vypožičiavateľ spôsobí úmyselne.



3) Vypožičiavate!’ prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy bol riadne oboznámený 
s technickým stavom predmetu zmluvy a s návodom na jeho riadne používanie.

Článok IV.
Osobitné dojednania

i) Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie predmetu výpožičky bude vykonané v lehote 15 
dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, pričom súpis konkrétnych miest odovzdania 
jednotlivých defíbrilátorov tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a o odovzdaní a prevzatí 
defibrilátora bude spísaný Preberací protokol, ktorého vzor je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.

Článok V.
Skončenie výpožičky

1) Túto zmluvu je možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, pričom zmluva zaniká dňom, na ktorom 

sa zmluvné strany dohodnú,
b) jednostranným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou zo zákonných 

dôvodov.
2) V prípade ukončenia zmluvy podľa čl. V. písm. b) tejto zmluvy je vypožičiavate!’ povinný 

predmet zmluvy bezodkladne vrátiť (najneskôr do 14 dní od skončenia výpožičky) 
v pôvodnom stave s ohľadom na jeho primerané opotrebenie.

3) Odstúpenie podľa čl. V. písm. b) tejto zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné odo 
dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou, a to podpisom oboch 
zmluvných strán, ktoré prejavia súhlas s uzatvorením doplnku, zmeny k tejto zmluve.

2) Dodatok k tejto zmluve je platný dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinný je dňom, 
na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

3) Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán.

4) V prípade, ak niektorá časť tejto zmluvy nie je v súlade so zákonom, tak neplatnou sa stáva 
iba táto časť a nie celá zmluva.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili v slobodnej a vážnej vôli, že ju 
neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, a preto ju na 
znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre uzatvorenie tejto zmluvy nie je 
obmedzená.

7) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení.

V Považskej Bystrici, dňa 18.08.2018 
/ň

V Bystričanoch, dňa i8';o8.

MUDr. IgoiT steiner, MPH 
poverený rianením 
požičiavateľ

Vojtech Bartoš
starosta
vypožičiavateľ


