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ZMLWA ovÝpoŽĺČxľ' ĺ. olf zozo

znĺruwÉ STRANY:

Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystľica
síďo: Nemocničná 986, ot7 or Považská Bystrica
zastúpená: MUDr. Igor Steiner, MPH, poveľený ľiadením
IČo: oo 6ro 4rr
(ďalej v texte len ako ,,požičíauatel\

Názov: Obec Kľajné
sídlo: Kľajné 5z,9t6 16 Krajné
zastúpená: JUDľ. Ján Konečník, starosta
lČo: oo 311 715
(ďalej v texte len ako ,,uypožičiauatel")

uzatvárajú podľa $ 6sq anasl. občianskeho zákonníka č. qolryd+ Zb. vzneni platných prárĺrych
predpisov túto

zmluvu o výpožičke (ďalej len,,zmluua')

čtanot r.
Predmet vypožičania

Požičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy a na základe tejto zmluvy vypožičiavateľovi
bezplatne požičiava hnuteľnú vec, lĺtorou je:

ĺ ks nového plne funkčného automatického externého defibľilátoľa Poweľheaľt G5
vľátane pľíslušenstva, v stave spôsobilom na riadne užívanie, pričom návod na obsluhu
a pľavidlá ich používania sú vypožičiavateľovi znäme - návod je súčasťou balenia (ďalej spolu
|en,pr e dmet u ýp ožičky ).

Čt'ánot rr.
Platlrost účinnosťzmluvy a doba wýpožičky

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

Článok rrr.
Práva a poúnnosti zmluvných stľrán

r) Požičiavateľ sa zaväzuje:
a) poučiť vypožičiavateľa o spôsobe používania pľedmetu tejto zmluvy z dôvodu

pľedchádzania škodám spôsobeným nespľávngn postupom používania predmetu
tejto zmluvy.

Vypožičiavateľ sa zaväzuj e :

a) na vlastné náklady vykonávať .revíziu a technický seľvis pľedmetu výpožičky
označeného včlánku I. tejto zmluvy, ako aj uhľádzať všetlcy náklady na spotrebný
materiál (najmä elektľódy),

b) využívať predmet tejto zmluvy na účel dohodnuý podlä tejto zmluvy a užívať ho
spôsobom primeľaným povahe a uľčenia účelu výpožičky a chrániť ho pred
poškodením, stratou alebo zničením,

c) ne}oskytnúť bez súhlasu požičiavateľa pľedmet výpožičky podľa tejto zmluvy tľetím
osobám,

d) že nahľadí požičiavateľovi akúkolVek škodu, ktoľá vznikne na predmete výpožičky
v dôsledku neodboľnej manipulácie s ním alebo v dôsledku jeho použitia v rozpoľe
s návodom, alebo aj takú, ktoľu vypožičiavateľ spôsobí úmyselne.

r)
2)
3)

z)



3) Vypožičiavateľ prehlasuje, že pľi podpise tejto zmluvy bol riadne oboznámený
s technickým stavom predmetu zmluvy a s návodom na jeho riadne používanie.

1)

článok ry.
osobitné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie predmetu výpožičlcy bude vykonané v lehote 15
dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, pľičom súpis konkľétnych miest odovzdania
jednotliých defibrilátoľov tvorí Pľílohu č. r tejto zmluvy, a o odovzdaní a prevzatí
defibrilátoru bude spísaný Preberací protokol, ktoľého vzoľ je Pľílohou č. z tejto zmluvy.

Článokv.
Skončenie wýpožičlcy

2)

Túto zmluvu je možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných stľán, pričom zmluva zaniká dňom, na ktoľom

sa zmluvné strany dohodnú,
b) jednostľanným odstúpením od zmluly ktoroukolVek zmluvnou stranou zo zäkonných

dôvodov.
V prípade ukončenia zmluvy podľa čl. V. písm. b) tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný
predmet zmluvy bezodkladne vrátiť (najneskôľ do 14 dní od skončenia výpožičky)
v pôvodnom stave s ohľadom najeho primeľané opotrebenie.
odstúpenie podľa čl. V. písm. b) tejto zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné odo
dňa jeho doľučenia druhej zmluvnej stľane.

Čtánot<vr.
Zävereóné ustanovenia

r) Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať ýučne písomnou formou, a to podpisom oboch
zmluvných stľán, ktoré pľejavia súhlas s uzatvorením doplnku, Zmeny k tejto zmluve.

z) Dodatok k tejto zmluve je platný dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinný je dňom,
na ktorom sa zmlurmé stľany dohodnú.

3) Pľáva a povinnosti lyplývajúce Ztejto zmluly pľechádzajú na pľávnych nástupcov
zmlurmých stľán.

D V pľípade, 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 uzaworili v slobodnej avážnej vôli, že ju
neuzatvorili za nápadne neýhodných podmienok, jej obsahu poľozumeli, a preto ju na
znak súhlasu vlastnoľučne podpisujú.

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

ň Táto zmluva je lyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zo zmluvných strán
obdľží po jednom vyhotovení.

VPovažskej Bystľici, dňa -ĺ 4 2. ?o? e VKľajnom, dĺla:.z.og'zozo
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