Zmluva o nájme zdravotníckych prístrojov a vybavenia
uzatvorená v zmysle § 721 a nasl. OZ a § 663 a nasl. OZ
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obec Lekárovce

Zastúpený:
Milan Őrmezey, starosta obce Lekárovce
IČO:
00325422
/ďalej len „nájomca“/

a

Prenajímateľ:

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
Zastúpený:
Mgr. Miroslava Langerová, PhD. – štatutárna zástupkyňa
IČO:
42242789
DIČ:
2023390754
/ďalej len „prenajímateľ“/

I.
Predmet a doba nájmu
1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je nasledovný zdravotnícky prístroj
a vybavenie:
 Defibrilátor SAVER ONE A1,
 Skrinka s alarmom
 Edukačná tabuľa
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu nájmu
3. Pokiaľ by nájomca chcel zdravotnícky prístroj s vybavením odkúpiť, tak tak vie urobiť
za polovicu nákupnej sumy.
4. Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu neurčitú.
5. Prenajímateľ má právo prísť kedykoľvek skontrolovať zdravotnícky prístroj
u nájomcu.
II.
Nájomné
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude využívať predmet nájmu bezodplatne.
2. V prípade poruchy prístroja, po použití prístroja, v prípade potreby opravy alebo
údržby je nájomca povinný upovedomiť o tom prenajímateľa a AURA TRADE s.r.o.
3. Nájomný vzťah je možné ukončiť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán a odovzdaním defibrilátora prenajímateľovi

b/ odstúpením od zmluvy v prípadoch ustanovených v zmluve a odovzdaním
defibrilátora prenajímateľovi

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať primerane jeho povahe a určeniu.
Nájomca povinný sa oboznámiť so zásadami užívania a údržby podľa pokynov a
predpisov výrobcu, poučiť o nich všetkých pracovníkov, ktorí budú obsluhovať
predmet nájmu a tieto dodržiavať počas celej doby nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca
sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie,
stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť
škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.
IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len vo forme písomných dodatkov k zmluve a
po podpise oboma zmluvnými stranami.
1. Zmluvné strany prehlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôľa je
slobodná a vážna, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.

V Košiciach dňa ....................

..................................................
Prenajímateľ

V Lekárovciach .............................

.............................................
nájomca

