Zmluva o nájme lekárskeho prístroja
uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Prenajímateľ:

PhDr. Viera Hudečková

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len prenajímateľ)

a

Nájomca:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
VÚB, a.s., Bratislava - mesto
19-6327012/0200
603481
(ďalej len nájomca)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je nájom lekárskeho prístroja s názvom: EEG-biofeedback (ďalej len
„lekársky prístroj“).

2.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi lekársky prístroj uvedený v bode 1 tohto článku pre
účely vykonávania tréningovej metódy autoregulácie elektrickej aktivity mozgu s cieľom
zvýšenia jeho kapacity a efektívnejšej psychickej výkonnosti a zharmonizovania
psychického aj fyzického zdravia človeka.

Článok II
Doba nájmu a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu,
pričom výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3.

Prenajímateľ a nájomca sú oprávnení odstúpiť od zmluvy výlučne v prípade, ak niektorá
zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej
výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle jednej
zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

Článok III
Nájomné
1.

Zmluvné strany si dohodli výšku nájomného za predmet nájmu v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške 50 € (slovom „päťdesiat eur“) za
mesiac.

2.

Nájomné je splatné k (15) dňu kalendárneho mesiaca na účet prenajímateľa.

3.

Výška nájomného je pre obe zmluvné strany záväzná počas platnosti tejto zmluvy a jej
zmena je možná iba na základe vzájomnej dohody.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať touto zmluvou do užívania lekársky prístroj
špecifikovaný v článku I bod 1 zmluvy a dať k dispozícii všetky potrebné doklady
nevyhnutné na prevádzku tohto prístroja po dobu trvania tejto zmluvy a za podmienok
stanovených v tejto zmluve.

2.

Lekársky prístroj bude nainštalovaný v Krízovom centre na ul. Budatínska 59/A
v Bratislave. Prenajímateľ prehlasuje, že je spôsobilý na riadne užívanie, prevádzku a na
účel podľa tejto zmluvy.

3.

Nájomca sa zaväzuje:
a) predmet nájmu užívať po celú dobu nájmu v súlade s technickou
dokumentáciou tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo zničeniu,
b) oznámiť prenajímateľovi vznik každého poškodenia alebo poruchy lekárskeho
prístroja,

c) neprenechať lekársky prístroj do podnájmu, výpožičky a ani na použitie inému
subjektu,
d) riadne poučiť a zaškoliť personál, ktorý bude s lekárskym prístrojom pracovať.
4. Nájomca zodpovedá za všetky škody vzniknuté na predmete nájmu po celú dobu
nájmu.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
prenajímateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a nájomca dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť deň
po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa ..........................

V Bratislave dňa .............................
Za hlavné mesto SR Bratislavu

v. r.
..............................................................
PhDr. Viera Hudečková

v. z.
Ing. Viera Kimerlingová
1. námestníčka primátora
..................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

