Zmluva o výpožičke č. 323/OdNsM

[í

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:
Požičiavate!’:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN
B!C:
IČO:

Vypožičiavate!’:
Štatutárny zástupca:

IČODIČ:
IČ DPH:

Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
doc. PhDr, PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
VĹJB, a. s. pobočka Považská Bystrica
SK 13 0200 0000 0000 1962 7372
SUBASKBX
00317667
(ďalej len „požičiavate!’“)
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ nemocnice
00610411
2020705038
SK2020705038
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Požičiavate!’ Mesto Považská Bystrica dňom podpísania tejto zmluvy bezplatne
požičiava a súčasne odovzdáva vypožičiavateľovi predmet výpožičky - zdravotnícke
zariadenie:
Popis_______________________________________ Cena_____________________ Množstvo
akvizičný modul pre ultrazvukový prístroj
z.one ultra

9996,00 €

1 kus

Zariadenie - akvizačný modul pre digitálny ultrazvukový prístroj s farebným
dopplerom so softwarovým formovaním obrazu z. one ultra od výrobcu ZONARE Medical
Systems, Inc., 420 N. Bernardo Avenue, Mountain View, CA 94043, USA je v stave
spôsobilom na riadne užívanie. Podmienky užívania sú vypožičiavateľovi známe. Určení
zamestnanci vypožičiavateľa boli dodávateľom zaškolení na obsluhu zdravotníckeho
zariadenia.
II.
1. Vypožičiavate!’ dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie zariadenia uvedeného
v článku I. od požičiavateľa. Súčasne sa zaväzuje tento užívať riadne a v súlade s účelom,
ktorému slúži.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmetné zariadenie chrániť pred poškodením, stratou alebo
zničením. Vypožičiavateľ nesmie prenechať prístroj na užívanie inej osobe.
3. Vypožičiavateľ je povinný po dobu užívania predmetu výpožičky v prípade poruchy
(nefunkčnosti) tento dať opraviť na vlastné náklady.

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu určitú, a to päť rokov od nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby vypožičiavateľ vráti požičiavateľovi vec uvedenú v bode
I. len v prípadoch uvedených v zákone (§ 662 ods. 2 OZ).
3. V prípade privatizácie zdravotníckeho zariadenia sa vypožičiavateľ zaväzuje predmet
výpožičky bezodkladne vrátiť požičiavateľovi.
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje primerane dodržiavať povinnosti kupujúceho vyplývajúce
z kúpnej zmluvy, na základe ktorej požičiavate!’ nadobudol predmet výpožičky.
IV.
1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch,
vyhotovenia a vypožičiavateľ obdrží dve vyhotovenia.

z ktorých

požičiavate!’ obdrží štyri

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinne
zverejňovanou zmluvou.
4. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 4 ods. 3 časť A/ Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Považská Bystrica v platnom znení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy náležíte porozumeli a podpisom potvrdzujú
súhlas s jej obsahom.

Požičiavate!’:

Vypožičiavateľ:

V Považskej Bystrici dňa

V Považskej Bystrici dňa

1 0. 06 . 2019

riaditeľ nemocnice
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