
Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky
uzatvorená v zmyslc § 663 Ob č ianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

	

Mária Tokárová
Kostolná 39/33
985 26 Málinec
Rod. číslo : 605612/6604

/d'alej len „nájomca"/

a

Prenajímatel':

	

Obec Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec
IČO: 00316211

Zastúpený:

	

Ing. Igor Lacko — starosta obce
/d'alej len „prenajímatel"`/

1.
Predmet a doba nájmu

1.1. Predmetom nájmu podl'a tejto zmluvy je zdravotná pomôcka — invalidný vozík, ktorého výlučným
vlastníkom je prenajímatel'.

1.2. Nájomný vzt'ah podl'a tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, pričom nájomný vzt'ah za č ína dňom
23.11.2020 do 27.04.2021.

II.
Nájomné a platobné podmienky

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za užívanie predmetu nájmu vo výške 0,30 EUR, za každý
deň riadneho trvania nájmu, v zmysle vnútornej smernice č .3/2016 — cenník služieb za služby
poskytované Obecným úradom v Málinci, bod č . 15.

2.2

	

Nájomca sa zaväzuje zaplatit' sumu dohodnutého nájmu stanoveného v bode 2.1 v pokladni
Obecného úradu Málinec, v deň odovzdania zdravotnej pomôcky.

2.3 Nájomca nie je povinný platit' nájomné po dobu, kedy nemohol predmet nájmu užívat' pre potrebu
opráv okrem prípadu, ak by nemožnost' užívania zavinil nájomca. Nájomca je povinný oznámi ť
potrebu opráv bezodkladne, inak je povinný zaplatit' nájomné v pinej výške.

2.4

	

Odvoz a dovoz predmetu nájmu si zabezpe čuje vo vlastnej réžii.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v bode 1.1. tejto zmluvy užívat' primerane jeho
povahe a určeniu. Pri prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný preskúšat' funk čnost'



a spôsobilost' predmetu nájmu a oboznámit' sa so zásadami užívania a údržby, tieto dodržiavat' po čas
celej doby nájmu. Nájomca sa zaväzuje starat ' sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.

	

3.2.

	

Nájomca sa zaväzuje ohlásit' prenajímatel'ovi bez zbyto čného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu
alebo zničenie predmetu nájmu.

3.3. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania tretím osobám, v opačnom prípade
je prenajímatel' oprávnený od zmluvy odstúpit'.

3.4. V prípade straty alebo zni čenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje uhradit' prenajímatel'ovi škodu
za stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Berie na vedomie, že jeho povinnost' nahradit' škodu sa
spravuje ustanoveniami Obč ianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu. Výška úhrady za stratu
sa určuje podl'a reprodukčnej ceny predmetu nájmu.

IV.
Skončenie nájmu a vrátenie predmetu nájmu

4.1. Nájomný vzt'ah zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu.

4.2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu je možné nájomný vzt'ah ukon čit':
a/ písomnou dohodou zmluvných strán

4.3. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdat' predmet nájmu prenajímatel'ovi v stave, v akom
ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za opotrebenie prenajatej veci spôsobené
riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.

4.4. Nájomca je povinný vrátit' predmet nájmu v mieste ur čenom prenajímateľom v deň skončenia nájmu.
Na predlženie doby nájmu sa vyžaduje písomný súhlas prenajímatel 'a.

4.5. Ak nájomca vráti predmet nájmu až po uplynutí doby nájmu, je povinný platit' nájomné až do
vrátenia veci.

V.
Záverečné ustanovenia

	

5.1.

	

Súčast'ou tejto zmluvy je aj preberací protokol predmetu nájmu.

5.2. Zmeny a dopinky tejto zmluvy sú platné len vo forme písomných dodatkov k zmluve a po podpise
oboma zmluvnými stranami.

	

5.3.

	

Zmluvné strany prehlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôPa je slobodná a vážna, na
znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

5.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pri čom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom hotovení.
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