
 1 

Zmluva o výpožičke 
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  v znení 
neskorších predpisov, v spojení so zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu , v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „Zmluva“) 
______________________________________________________________________________ 

Čl. I. Zmluvné strany 
 
1. Požičiavateľ:            Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  

sídlo : Rastislavova 43 ,041 90 Košice  
IČO : 00 606 707 

                DIČ : 202 114 1969   
                IČ DPH: SK 202 114 1969 

BANKOVÉ SPOJENIE:Štátna pokladnica, 
                                       IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
                                       SWIFT: SPSRSKBA  

Štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou MZ SR, č. 
1842/1990–A/I –2 zo dňa 18.12.1990 

                                       v zastúpení : Ing. Vladimír Grešš – generálny riaditeľ 
                                                           MUDr. Martin Paulo – výkonný riaditeľ pre LPS 
                                                           MUDr. Peter Kizek – výkonný riaditeľ  pre VVaV  

                                                      (ďalej len „požičiavateľ“ ) 
   

2- Vypožičiavateľ:      Vranovská nemocnica, a.s. 
sídlo: M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27  Vranov nad Topľou 
IČO: 47 249 021 
DIČ: 2023814793 
IČ DPH: SK2023814793 
 BANKOVÉ SPOJENIE:  

                                        IBAN:  
                                    V zastúpení:  MUDr. Vladimír Dvorový, MPH – predseda predstavenstva 
                                                          MUDr. Eugen Lešo – člen predstavenstva 
                                                          Ing. Tomáš Valaška – podpredseda predstavenstva 

                                                   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , odd. Sa, vložka 
č.10475/P 

              ( ďalej len „vypožičiavateľ“ ) 
 
                                                                                                                (ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 

Čl. II. Predmet  a účel zmluvy  
 

1. Požičiavateľ, ako správca majetku štátu v zmysle zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, 
v znení neskorších predpisov,  sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného 
užívania hnuteľný majetok štátu a to : 
a/ Dýchací prístroj Chirana AURA V s príslušenstvom, výr. č. : F20VE71068, INV.Č.:DHMR9666 

     (ďalej len „predmet výpožičky“). 
Špecifikácia predmetu výpožičky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. 

2. Hodnota predmetu výpožičky určená požičiavateľom je celkom 31 495,68 eur € s DPH 
/slovom: tridsaťjedentisícštyristodeväťdesiatpäť eur a šesťdesiatosem centov. 

3. Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi bezplatne užívať predmet výpožičky za 
účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti  pre  pacientov pri ohrození života alebo riziku 
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závažného  zhoršenia zdravotného stavu v súvislosti s ochorením COVID – 19 spôsobeného 
vírusom SARS-CoV-2. 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude užívať osobne  výlučne na  
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.   

 
Čl. III. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky 

 
1. Miestom plnenia, t.j. miestom odovzdania predmetu výpožičky, ktorý je uvedený v čl. II bod 1 

je pracovisko požičiavateľa – Oddelenie zdravotníckej techniky. 
2. Miesto plnenia t.j. miesto odovzdania predmetu výpožičky vypožičiavateľovi je totožné s 

miestom vrátenia predmetu výpožičky požičiavateľovi.  
Dovoz aj odvoz predmetu výpožičky do a z miesta plnenia zabezpečí vypožičiavateľ na vlastné 
náklady. 

3. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky požičiavateľ a vypožičiavateľ potvrdia podpisom 
preberacieho protokolu (Protokol o odovzdaní), ktorý predloží požičiavateľ. Oprávnenými 
zamestnancami zmluvných strán na odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky, sú : 
a) za vypožičiavateľa: ..................................................... 
b) za požičiavateľa : vedúci Oddelenia zdravotníckej techniky alebo ním poverený 
zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, kontakt : ozt@unlp.sk, 055/6153079, 
055/6152972. 
Preberací protokol (Protokol o odovzdaní) sa po jeho podpísaní pripojí k tejto zmluve. 

4. Požičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky je v čase odovzdania vypožičiavateľovi v stave 
spôsobilom na riadne užívanie na určený účel. 

 
 
 

Čl. IV. Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa 
 

1. Požičiavateľ je : 
a) povinný predmet výpožičky udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie a v takom 

stave ho udržiavať na vlastné náklady po celú dobu platnosti tejto zmluvy; bežné 
opotrebenie predmetu výpožičky pri dodržaní určeného spôsobu a účelu užívania 
požičiavateľ akceptuje a nebude ho považovať za poškodenie predmetu výpožičky 
vypožičiavateľom;  

b) oprávnený požadovať vrátenie predmetu výpožičky, ak ho vypožičiavateľ užíva v rozpore 
s účelom vypožičania a/alebo touto zmluvou; 

c) oprávnený počas doby platnosti tejto zmluvy vykonávať kontrolu spôsobu a účelu užívania 
predmetu výpožičky a jeho stavu; 

2. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom a podmienkami tejto zmluvy,  
b) chrániť predmet výpožičky pred jeho poškodením, stratou alebo zničením; v prípade 

poškodenia, straty, alebo zničenia bez zbytočného odkladu písomne oboznámiť 
požičiavateľa o uvedenom. 

c) písomne oznámiť požičiavateľovi nutnosť vykonania opravy vady/poruchy/servisnej 
opravy, ak predmet výpožičky nie je (prestal byť) spôsobilý na riadne užívanie;  

d) umožniť požičiavateľovi kontrolu predmetu výpožičky, 
e) užívať predmet výpožičky osobne t.j. nesmie ho prenechať do užívania tretej osobe, ani 

zriadiť na predmet výpožičky záložné právo a ani ho inak zaťažiť, 
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Čl. V. Doba platnosti zmluvy 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Platnosť zmluvy môže byť ukončená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
b) písomnou výpoveďou. Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana a to 

bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

3. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím 
na bežné opotrebenie a požičiavateľ sa zaväzuje ho prevziať najneskôr do 7 kalendárnych dní 
odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. 

 
Čl. VI. Náhrada škody 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia náhrady škody niektorou zo zmluvných 

strán, ktorej škoda vznikne sa budú riadiť ustanoveniami § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník,  v znení neskorších predpisov. 

2.  Zmluvne strany počas platnosti tejto zmluvy sú povinné napĺňať obsah tejto zmluvy tak, aby 
predchádzali hroziacim škodám. 

3. Vypožičiavateľ zodpovedá za škodu spôsobenú požičiavateľovi porušením povinností podľa čl. 
IV. bod 2 písm. c/ tejto zmluvy v celom rozsahu. 

4. Za škody spôsobené na predmete výpožičky počas doby jeho užívania vypožičiavateľom 
zodpovedá v celom rozsahu vypožičiavateľ, vrátane škôd spôsobených na predmete výpožičky 
tretími osobami. 

 
 

Čl. VII. Osobitné ustanovenia 
 
1.  Požičiavateľ vyhlasuje, že ako správca majetku štátu v súlade s ust. § 36c ods. 3 zákona  č. 

67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,  v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ust. § 36c ods. 3 zákona  č. 67/2020 Z. z.“), pri vypožičaní predmetu výpožičky  postupuje 
účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom, nakoľko je predmet výpožičky potrebný 
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom vypožičiavateľa pri ohrození života alebo 
pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia 
COVID-19 spôsobeného vírusom s názvom SARS-CoV-2. 

2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že na uzatvorenie tejto zmluvy, sa v súlade   ust. § 36c ods. 
3 zákona  č. 67/2020 Z. z., nepoužije postup podľa §§ 8-13 zák. č. 278/1993 Z.z. 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri spracúvaní osobných údajov, ktoré vyplývajú z tejto 
zmluvy budú postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadný spotrebný materiál si zabezpečuje na vlastné náklady 
vypožičiavateľ; požičiavateľovi s užívaním predmetu výpožičky nevznikajú žiadne ďalšie 
prevádzkové náklady. 

 
Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán a to formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve. 
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2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – špecifikácia. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť   dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
 
Vo Vranove n./ Topľou,  dňa :                                                      V Košiciach,  dňa:         
 
 
________________________________                                  ________________________________ 
                                                                                                                 
                                                                                                                        Ing. Vladimír Grešš 
                                                                                                                         generálny riaditeľ 
                                                                                                     Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
 
 
        MUDr. Peter Kizek, PhD.,MHA,MPH 
              výkonný riaditeľ pre VVaV 
                                                                                                     Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
---------------------------------------                                       ----------------------------------------------- 
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Príloha č. 1 k Zmluve o výpožičke, evid. č.  ............... 

 

 

Špecifikácia predmetu výpožičky – čl. II. bod 1 
 

 

 

 

por. 

č. 

názov/označenie 

predmetu 

výpožičky, 

vrátane 

príslušenstva 

a počtu kusov 

typové 

označenie 

výrobné 

číslo 

rok 

výroby 
výrobca 

hodnota 

s DPH v 

€ 

nový/ 

nepoužívaný/ 

používaný 

1. 

 
Dýchací prístroj 

Chirana AURA  

V s 

príslušenstvom 

 

 

Chirana 

AURA V 

 

 

F20VE71068 

 

 

2020 

 

CHIRANA, 

a.s. 

 

 

31 495,68 

 

 

používaný 

 


