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Dohoda 
o zapožičaní a používaní zdravotníckej pomôcky  

 
uzatvorená medzi: 

ZDRAV–TECH NM, s.r.o., zastúpený: Ján Vydarený - konateľ 
M. R. Štefánika 367/84, 916 01 Stará Turá 
IČO : 44 880 979, DIČ: 202 285 5527 
Kód PZS: S36229134301  
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 21869/R 
( ďalej len „prenajímateľ”)  
 

a 
Meno a priezvisko:      
Rodné číslo (IČO):         Číslo telefónu:  
Trvalý pobyt / Sídlo:   
( ďalej len „ nájomca”) 
 

Čl. 1. 
Predmet dohody 

 
Predmetom tejto dohody o zapožičaní a používaní zdravotníckej pomôcky (ďalej len „Dohoda“) je 
zapožičanie a používanie uvedenej zdravotníckej pomôcky (ďalej len „ZP“) a stanovenie podmienok jej 
používania na základe predchádzajúcej odsúhlasenej cenovej ponuky: 
 
Názov ZP:   , Výrobné číslo ZP:   
Výška nájomného za 1.mesiac:                  Eur / za každý ďalší mesiac:               Eur bez DPH 
Montáž / demontáž:                 Eur bez DPH 
Doprava / km:                                Eur bez DPH, t.j. cca:    Eur bez DPH 
 
Nájomné vo výške            Eur bez DPH za 1.mesiac za zdravotnícku pomôcku, vrátane poplatku za 
montáž a dopravu bude uhradené v zmysle tejto dohody pri jej podpise k rukám montážneho 
technika v hotovosti. 
Nájomné vo výške            Eur bez DPH za každý začatý ďalší mesiac bude uhrádzané bankovým 
prevodom na číslo účtu: IBAN: SK67 0200 0000 0038 4425 3853 (VUB banka, a.s.), a to najneskôr 
v prvý deň začatia ďalšieho mesiaca prenájmu. 
 
ZP používaná na dohodnutú dobu od:                                do: - podľa potreby -  
 

 
Čl. 2 

Povinnosti strán dohody  
1. Povinnosti prenajímateľa: 

a) odovzdať ZP nájomcovi v stave spôsobilom na riadne používanie, 
b) zabezpečiť prípadnú opravu ZP, potrebnú na zabezpečenie stavu spôsobilého na riadne 

používanie, 
 
2. Povinnosti nájomcu : 

a) ZP používať v súlade s účelom, ktorému slúži, chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením, 
b) bezodkladne oznámiť prenajímateľovi potrebu opravy ZP , 
c) uhradiť ZP alebo zaplatiť jej opravu v plnej výške, ak zaviní jej stratu, úmyselne ju poškodí alebo ju 

poškodí neodborným zaobchádzaním,   



 

 2 

d) vrátiť ZP, pri zmene zdravotného stavu, ak pominú dôvody na jej potrebu používať ZP, alebo ak 
prenajímateľ zruší súhlas s jej poskytnutím v zmysle Čl. 3 bod 1 a 2 tejto Dohody, 

e) umožniť kontrolu používania ZP odborným kontrolným pracovníkom prenajímateľa. 
 

Čl. 3 
Osobitné dojednania  

 
1. Ak prenajímateľ pri náhodnej kontrole u poistenca zistí opakované, z lekárskeho hľadiska 

neodôvodnené nevyužívanie ZP, prenajímateľ má právo zrušiť súhlas s poskytnutím ZP a vypovedať 
túto Dohodu. 

2. Ak liečba prostredníctvom ZP bude prenajímateľom zhodnotená ako málo efektívna, má právo zrušiť 
súhlas s jej poskytnutím. 

3. V prípade úmyselného poškodenia alebo zavinenej straty ZP je možné ďalšiu ZP zapožičať až po 
uhradení jej zostatkovej ceny. V prípade jej neuhradenia alebo nezaplatenia opravy je prenajímateľ 
oprávnený ZP bezodkladne nájomcovi odobrať a všetky náklady vymáhať prípadne aj súdnou cestou 
a následným exekučným konaním.  

4. Nájomca je oprávnený používať ZP pre svoju osobnú potrebu a nemá právo poskytnúť ju inej osobe, 
predať, prípadne s ňou disponovať v rozpore s predmetom a podmienkami tejto Dohody. 

5. Poradenskú a servisnú službu, resp. opravy vyplývajúce z bežného používania ZP zabezpečí 
prenajímateľ na svoje náklady.  

6. Nájomca je oprávnený používať ZP výhradne po dobu platnosti tejto Dohody. V prípade zániku 
zmluvného vzťahu je nájomca alebo jeho zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
informovať prenajímateľa, na jeho výzvu vrátiť ZP a vzájomne sa finančne vysporiadať. Predmetom 
vysporiadania je zostatková výška nájomného za príslušné dni. 

7. Ak zaniknú dôvody potreby používania ZP, nájomca ZP vráti, alebo po dohode s prenajímateľom si ju 
ponechá len po vzájomnom finančnom vysporiadaní. Predmetom vysporiadania je zostatková cena 
ZP.  

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Platnosť tejto Dohody končí dňom vrátenia ZP prenajímateľovi alebo vyrovnaním záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Dohody . 

2.  Dohodu možno vypovedať ak pominú dôvody používania ZP, alebo pri porušení povinností, 
vyplývajúcich z Čl. 3 tejto Dohody. Výpovedná lehota je jeden týždeň od doručenia výpovede 
jednotlivej zmluvnej strane. 

3. Vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími 
príslušnými právnymi predpismi. 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých jeden dostane prenajímateľ a jeden 
nájomca. 

5. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu podpísaním obidvomi stranami. 
 
V Starej Turej, dňa: .......................  V ............................., dňa: .................. 
 
 
 
 ………………………………………….                                   ……………………………………. 
                   Prenajímateľ                                                                           Nájomca 
 
Zákonný zástupca nájomcu alebo iná osoba poverená nájomcom: 
Meno, adresa:  
č. OP.......................................... tel.č.: ....................................... 

_________________________________________________________________________ 

Záznam o vrátení ZP 
Dôvod: 
 
V ………............…..........., dňa: …………….. 
 
Prevzal :                                                                                        Odovzdal :  
 
………………………...………..                                                  ...……………………………….. 
                Prenajímateľ                                                                                  Nájomca  


