
 
ZMLUVA O VÝPOŽI ČKE POZ17025 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení „Občiansky zákonník“ 

 
Článok I. Zmluvné strany: 
Požičiavateľ:      Vypožičiavateľ:  
Obchodné meno: ULTRAMED s.r.o.        Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Mudr. L.                                
Sídlo:  Š. Moysesa 431/14   Sídlo:  Nádaši Jégého, Dolný Kubín, Nemocničná 

1944/10 
  965 01 Žiar nad Hronom     826 01 Dolný Kubín 

IČO:   36 638 404    IČO:   00634905 
DIČ:   2022011651   DIČ:   2020563754 
IČ DPH:   SK2022011651   IČ DPH:    SK 2020563754 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.    Bankové spojenie:   
IBAN:  SK03 1100 0000 0026 2179 1043 IBAN:    
Zastúpený:  Mgr. Juraj Varga    Zastúpený:  PhDr. Jozef Mintál 

  konateľ       riaditeľ  
(ďalej len „ požičiavateľ “) (ďalej len „ vypožičiavateľ “ a spolu s požičiavateľom ďalej len 

„ zmluvné strany“) 
Článok II. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa počas dohodnutej doby a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo 

„VOP“ požičiavateľa bezplatne užívať nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „predmet výpožičky“):  
 

a/ PATIENT SIMULATOR  NIM 3.0 Response , 8253600, v počte 1 ks 
b/ Mainframe NIM Response 3.0 INTL 1k , 8253002, v počte 1 ks, vč. 2NR3-3228 
c/ Mainframe NIM Response 3.0 INTL1 ks, 8220325, v počte 1 ks 
d/ Patient Interface Response 3.0 1ks, 8253200, v počte 1 ks, vč. X06997847 
 

 
2. Hodnota predmetu výpožičky bola stanovená dohodou zmluvných strán na sumu v celkovej výške 28.700,- EUR s DPH, 

slovom: dvadsaťosemtisícsedemsto EUR s DPH. 
 

3. Presná adresa miesta pre dodanie predmetu výpožičky: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Mudr. L. Nádaši Jégého, Dolný 
Kubín, Nemocničná 1944/10, 826 01 Dolný Kubín, oddelenie centrálných operačných sál - chirurgia 

 
4. Lehota pre dodanie predmetu výpožičky vypožičiavateľovi: 08.03.2017 

 
Článok III. Doba trvania zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú., od 08.03.2017  do 31.03.2019, ako: 

         krátkodobá výpožička (max.6mesiacov) účel: testovanie, zábeh         videoprenos (workshop)          

X  dlhodobá výpožička (max.24mesiacov) účel:  X  štúdia  

 
Článok IV. Osobitné a všeobecné zmluvné dojednania:  

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že vypožičiavateľ má po skončení doby platnosti tejto zmluvy právo požiadať o predĺženie doby výpožičky na 
predmet výpožičky alebo právo odkúpiť predmet výpožičky od požičiavateľa za kúpnu cenu individuálne dojednanú medzi zmluvnými stranami priamo 
v kúpnej zmluve (predkupné právo na predmet výpožičky). Vypožičiavateľ je oprávnený uplatniť si práva uvedené v predchádzajúcej vete voči 
požičiavateľovi v lehote najneskôr 15 dní pred uplynutím dohodnutej doby výpožičky, inak mu tieto práva voči požičiavateľovi zaniknú a požičiavateľ je 
oprávnený po skončení doby výpožičky podľa tejto zmluvy predmet výpožičky predať alebo dať do nájmu alebo dať do výpožičky akejkoľvek tretej 
osobe.   

2. Úkonom vypožičiavateľa vyvolávajúcim účinky uplatnenia práva uvedeného v odseku 1. tohto článku zmluvy sa rozumie riadne a včasné doručenie 
písomného oznámenia o uplatnení práva požičiavateľovi. V prípade, že si vypožičiavateľ uplatní právo odkúpiť predmet výpožičky doručí 
požičiavateľovi spolu s písomným oznámením aj návrh kúpnej zmluvy. Za riadne doručenie sa v zmysle tejto zmluvy považuje doručenie oznámenia, 
resp. doručenie oznámenia spolu s návrhom kúpnej zmluvy na adresu požičiavateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Za včasné doručenie sa v zmysle 
tejto zmluvy považuje doručenie oznámenia, resp. oznámenia spolu s návrhom kúpnej zmluvy požičiavateľovi v lehote uvedenej v odseku 1. tohto článku 
zmluvy. Podmienky uvedené v tomto odseku zmluvy musia byť splnené kumulatívne.    

3. Táto zmluva bližšie špecifikuje, resp. dopĺňa podmienky pre výpožičku, ktoré sú upravené „Všeobecnými obchodnými podmienkami pre výpožičku“, 
ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto zmluve.   

4. Táto zmluva sa riadi „Všeobecnými obchodnými podmienkami pre výpožičku“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1 
a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, pokiaľ priamo v zmluve nie je uvedené inak. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že obsah tejto zmluvy má dôverný charakter a zaväzujú sa o ňom zachovávať mlčanlivosť.  
6. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.  
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.  
8. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že sa pred podpisom tejto zmluvy s Prílohou č.1 oboznámili, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak 

súhlasu s obsahom oboch dokumentov – zmluva a „Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku“, túto zmluvu podpisujú. 
 

Prílohy:  Príloha č.1 „Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku“ 
 

Za požičiavateľa:       Za vypožičiavateľa: 
 
V Bratislave  dňa 06.03.2017                   V Dolnom Kubíne, dňa 08.03.2017 

 
 

.................................................................     ............................................................... 
Mgr. Juraj Varga, konateľ spoločnosti                       PhDr. Jozef Mintál, riaditeľ  
 
 


