
» Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len zmluva)

čl. I.
Zmluvné strany

’ Požičiavateľ: Arthrex s. r. o.
V e Žlĺbku 2402/77a, 193 00 Praha 9
V zastúpení: Ing. Tomáš Mucha, MIM, konateľ 
IČO: 07578814
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný: v Obchodném registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, 

vložka 302023
(ďalej len požičiavateľ)

2. Vypožičiavateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši
Jégého Dolný Kubín
sídlo: Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín 
v zastúpení: PhDr. Jozef Mintál, MBA, Meng, riaditeľ 
IČO: 00634905
DIČ:2020563754 
IC DPH: SK2020563754 
(ďalej len vypožičiavateľ)

čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vzniká vypožičiavateľovi právo bezplatne užívať
predmet výpožičky.

2.2 Predmetom výpožičky je zdravotnícka technika:
Synergy UHD 4K - zobrazovacia zostava, v hodnote: 40.000,- €
Zdravotnícka technika je používaná.

Účelom tejto zmluvy je skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na ortopedickom oddelení 
v Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 
1944, 026 14 Dolný Kubín.

čl. III.
Záväzky zmluvných strán

3.1 Požičiavateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
a) je výlučným vlastníkom vypožičanej veci a je oprávnený s vecou nakladať

Strana 1 z 7



b) predmet výpožičky je vo funkčnom stave, nemá žiadne faktické-technické a právne vady, 
ktoré by bránili užívať predmet výpožičky na dohodnutý účel

c) vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne
d) na vlastné náklady vykoná zaškolenie obsluhujúceho personálu vypožičiavateľa. Vykonanie 

zaškolenia bude riadne zapísané na Protokole o zaškolení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy a je obsiahnutý v Prílohe č. 2. Protokol o zaškolení bude obsahovať:

názov predmetu výpožičky, na ktorom bude vykonané zaškolenie,
- mená zaškoleného personálu, ktorí vlastnoručným podpisom potvrdia, že boli riadne 

oboznámení s používaním predmetu vypožičania,
- podpisy oboch zmluvných strán,

e) počas doby výpožičky bude servis a pravidelné preventívne prehliadky predpísané výrobcom 
predmetu zmluvy zabezpečovať na vlastné náklady. Nahlasovanie požiadaviek na servis 
a vykonávanie servisu predmetu výpožičky sa uskutoční u kontaktnej osoby: David Straka 
david.straka@arthrex.cz

3.2 Požičiavateľ sa zaväzuje, že nebude vypožičiavateľa pri využívaní predmetu výpožičky rušiť
žiadnym spôsobom, tzn. ponechá predmet výpožičky počas dohodnutej doby výpožičky vo 
výhradnom využívaní vypožičiavateľa a sám sa jeho využívania akýmkoľvek spôsobom počas 
tejto doby zaväzuje zdržať.

3.3 Vypožičiavateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
a) bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý
b) bude chrániť predmet výpožičky pred poškodením, stratou alebo zničením. V prípade 

poškodenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
požičiavateľovi

c) neprenechá predmet výpožičky do užívania tretej osobe
d) je oprávnený predmet výpožičky užívať primerane povahe a určeniu. Opotrebovanie užívanej 

veci, spôsobené riadnym užívaním, sa nepovažuje za poškodenie predmetu výpožičky
e) bude pri používaní vypožičaného prístroja dodržiavať pokyny podľa užívateľského manuálu, 

ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy, starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda, vykonávať 
kontrolu stavu vypožičanej veci z hľadiska protipožiarnej prevencie a bezpečnosti práce

f) umožní požičiavateľovi na jeho požiadanie prístup k vypožičanému prístroju.

3.4 Požičiavateľ je povinný mať predmet výpožičky poistený pre prípad poškodenia, zničenia, straty,
odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú a to počas celej doby vypožičania.

3.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že v pamäti Predmetu výpožičky môžu byť ukladané osobné
údaje pacientov Vypožičiavateľ, vrátane údajov o ich zdravotnom stave, a zaväzujú sa k týmto 
údajom pristupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 . 
apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

čl. IV.
Odovzdanie predmetu vypožičania

4.1 Predmet vypožičania bude vypožičiavateľovi zo strany požičiavateľa odovzdaný v stave 
spôsobilom na riadne užívanie podľa tejto zmluvy v deň dohodnutý medzi oboma zmluvnými 
stranami. Predmet vypožičania bude vypožičiavateľovi odovzdaný na základe Preberacieho 
protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a je obsiahnutý v Prílohe č.l
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4.2 Poverenou a kontaktnou osobou na prevzatie zariadenia za vypožičiavateľa je Bc. Monika
Lesayová.

4.3 Preberací protokol obsahuje názov predmetu vypožičania. Zmluvné strany podpisom preberacieho
protokolu potvrdia, že prístroj je uvedený do prevádzky v súlade s jeho technickou 
dokumentáciou. Prevzatím a podpisom vypožičiavateľa na Preberacom protokole potvrdzuje 
vypožičiavateľ, že prevzal predmet vypožičania bez zjavných vád.

4.4 V prípade ukončenia tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný predmet vypožičania vrátiť
požičiavateľovi v stave, v akom ho vypožičiavateľ prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebovanie.

4.5 Pred vrátením predmetu vypožičania je vypožičiavateľ povinný očistiť predmet vypožičania od
zjavných nečistôt a uložiť predmet vypožičania do transportného obalu, ktorý zabezpečí 
bezpečný transport predmetu výpožičky.

4.6 Pri úkone vrátenia predmetu vypožičania musí byť oboma zmluvnými stranami podpísaný
Preberací protokol o vrátení predmetu vypožičania, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto 
zmluvy. V Preberacom protokole o vrátení predmetu vypožičania musí byť uvedený stav 
predmetu vypožičania, zmeny, ktoré na predmete vypožičania nastali, vrátane poškodenia či 
uvedenia chýbajúcich súčastí. Poverenou a kontaktnou osobou na odovzdanie zariadenia za 
vypožičiavateľa je Mgr. Monika Lesayová.

4.7 Pred vrátením predmetu výpožičania vypožičiavateľ odstráni všetky osobné údaje z pamäte
predmetu výpožičania a všetky osobné údaje pacientov Vypožičiavateľ, pričom túto skutočnosť 
potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole.

čl. V.
Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú -  30 dní. Doba trvania zmluvy začína plynúť dňom
podpísania na preberacom protokole.

5.2 Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení druhej zmluvnej strane.

5.3 Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť a požičiavateľ sa zaväzuje ho prevziať
formou Preberacieho protokolu o vrátení v deň skončenia zmluvného vzťahu, resp. najneskôr do 
3 kalendárnych dní odo dňa skončenia zmluvného vzťahu v stave, ktorý zodpovedá primeranému 
opotrebovaniu.

5.4 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov
oboch zmluvných strán.
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ČI. VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom exemplári.

6.2 Všetky zmeny a dodatky je možné vykonať výlučne písomne, po dohode oboch zmluvných strán
vo forme číslovaných dodatkov.

6.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.4 Na vzťahy v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ust. § 659 Občianskeho zákonníka a súvisiace
právne predpisy Slovenskej republiky.

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu s textom 
zmluvy pripájajú svoje podpisy.

V Prahe, dňa V Dolnom Rubíne, dňa

Za požičiavateľa: Za vypožičiavateľa:

Ing. Tomáš Mucha, MIM 
Konateľ _

DONsP Dolný Kubín
PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng "v.r.
Riaditeľ

PRÍLOHY:
1. Preberací protokol
2. Protokol o zaškolení
3. Preberací protokol o vrátení predmetu vypožičania
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Príloha č. 1
Preberací protokol

Odovzdávajúci:
Arthrex s. r. o.
Oprávnená osoba na odovzdanie: Ing. Róbert Handera

Preberajúci:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín
Pracovisko: Ortopedické oddelenie
Oprávnená osoba na prevzatie: Mgr. Monika Lesayová

Podpisom tohto preberacieho protokolu preberajúci a odovzdávajúci potvrdzujú, že d ňa ....................
Odovzdávajúci odovzdal a preberajúci prevzal do užívania:

Synergy UHD 4K - zobrazovacia zostava
Kod produktu popis produktu Výrobné číslo počet ks
32HĽ710S-W monitor 4K LG, 27" 001KCPYNH032 1

AR-3200-0021 CCU ARTHREX SYNERGY UHD 4K SN: DBC200021 1
AR-3200-1013 Synergy UHD4 Documentation tablet R52K80XNF3E 1
AR-3210-0029 4K Synergy camera head, Autclavable BJH190063 1

(ďalej len „prístroj“)

K uvedenému dňu sa prístroj považuje za odovzdaný do užívania preberajúceho. Odovzdávajúci 
a preberajúci týmto potvrdzujú uvedenie prístroja do prevádzky v súlade s jeho technickou 
dokumentáciou.

Preberajúci týmto potvrdzuje, že prístroj ku dňu jeho protokolárneho prevzatia do užívania nemá 
žiadne zjavné vady, a že ho prevzal v riadnom technickom stave.

Odovzdávajúci zároveň preberajúcemu odovzdal návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku.

V Prahe, dňa ............................. V ..................., d ň a ..................................

Odovzdávajúci: Preberajúci:

Arthrex s. r. o.
Ing. Róbert Handera

DONsP Dolný Kubín 
Mgr. Monika Lesayová
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Príloha Č. 2
Arthrex s. r. o.

PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ UŽÍVATEĽOV 
Prístroj: Synergy UHD 4K - zobrazovacia zostava

Kod produktu popis produktu Výrobné číslo počet ks
32HL710S-W monitor 4K LG, 27" 001KCPYNH032 1

AR-3200-0021 CCU ARTHREX SYNERGY UHD 4K SN: DBC200021 1
AR-3200-1013 Synergy UHD4 Documentation tablet R52K80XNF3E 1
AR-3210-0029 4K Synergy camera head, Autclavable BJH190063 1

Pre správnu obsluhu a bezpečné užívanie prístroja boli v plnom rozsahu užívateľskej príručky 
zodpovedným zástupcom firmy Arthrex zaškolení:

Meno, titul Dátum Podpis

Školiteľ: Ing. Róbert Handera
Podpis:

V .................................  dňa................................

Pečiatka a podpis
zodpovedného zástupcu užívateľa..........................................................
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Príloha č. 3
Preberací protokol -  vrátení predmetu vypožičania

Odovzdávajúci:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín 
Nemocničná 1944, 026 14 Dolný Kubín 
Pracovisko: Ortopedické oddelenie 
Oprávnená osoba na odovzdanie:

Preberajúci:

Arthrex s. r. o.
Oprávnená osoba na prevzatie:

Podpisom tohto preberacieho protokolu preberajúci a odovzdávajúci potvrdzujú, že dňa ....................
Odovzdávajúci odovzdal a preberajúci prevzal:

Synergj UHD 4K - zobrazovacia zostava
Kod produktu popis produktu Výrobné číslo počet ks
32HL710S-W monitor 4K LG, 27" 001KCPYNH032 1

AR-3200-0021 CCU ARTHREX SYNERGY UHD 4K SN: DBC200021 1
AR-3200-1013 Synergy UHD4 Documentation tablet R52K80XNF3E 1
AR-3210-0029 4K Synergy camera head, Autclavable BJH190063 1

(ďalej len „prístroj“)

Vypožičiavateľ prehlasuje, že z pamäte predmetu vypožičania odstránil všetky osobné údaje a všetky 
osobné údaje pacientov Vypožičiavateľa

Preberajúci týmto potvrdzuje, že prístroj ku dňu jeho protokolárneho prevzatia do užívania nemá 
žiadne zjavné vady, a že ho prevzal v riadnom technickom stave.

V Prahe, dňa ............................. V ..................., dňa .................................

Preberajúci: Odovzdávajúci:

Arthrex s. r. o. DONsP Dolný Kubín
Ing. Róbert Handera
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