
Zmluva o výpožičke 
č. 320/2020/RSM  

uzavretá podľa § 659 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
A.   Mesto Dubnica nad Váhom 

Sídlo:      Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené:                Mgr. Et Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO:                         00 317 209 
DIČ:  2021339276 

 Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a. s.  
 IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

/ďalej ako  požičiavateľ/ 
 

a 
 

 
B.   uni – POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. 

Sídlo: Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené:          RNDr. Tomislav  Jurík, CSc, predseda predstavenstva  
                                             uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. 
 Ing. Miloš Mladý, MBA – člen predstavenstva ,  
                                            uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. 
IČO:   50 705 105 

      IČ DPH:                              SK2120476567   
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.         
IBAN:               SK63 7500 0000 0040 2483 4462         
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č: 107 20/R  
/ďalej ako vypožičiavateľ/  
 
uzatvárajú túto zmluvu o výpožičke za nasledovných podmienok: 
 
 

Čl. II. 
Predmet výpožičky 

 
1. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej dohodnutých odovzdáva 

vypožičiavateľovi na dočasné užívanie hnuteľné veci - medicínske prístroje, zaobstarané v rámci 
projektu „Modernizácia objektu polikliniky – vybudovanie CIZS“, a to: 

a) medicínske prístroje, Časť 1: Diagnostické prístroje pre pracovisko RTG v celkovej 
obstarávacej hodnote 368 160,00 eur, podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve,  

b) medicínske prístroje Časť 2: Prístrojové vybavenie pre ambulantnú diagnostiku a liečbu, 
v celkovej obstarávacej hodnote 97 476,00 eur, podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve .  

Medicínske prístroje sú evidované v majetku mesta Dubnica nad Váhom pod inventárnymi číslami 
0402200178 – 0402200193 tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2. k tejto zmluve, ktoré 
tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  

2. Požičiavateľ spolu s predmetom výpožičky odovzdáva vypožičiavateľovi aj všetky doklady 
a dokumenty týkajúce sa medicínskych prístrojov, ktoré sú nevyhnutné pre ich riadnu montáž, 
inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie a údržbu.  

3. Predmet výpožičky podľa ods. 1 tohto článku (medicínske prístroje), je novo obstaraný majetok. 
Medicínske prístroje boli zaobstarané v rámci projektu „Modernizácia objektu polikliniky – 
vybudovanie CIZS“, Predmet výpožičky bol financovaný z prostriedkov nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
na základe zmluvy číslo IROP/001-Z-302021T511-169/2019 vo výške 95 % obstarávacích 
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nákladov a z vlastných zdrojov mesta Dubnica nad Váhom vo výške 5 % z obstarávacích nákladov. 
Medicínske prístroje mesto obstaralo na základe Kúpnej zmluvy č. 152/2020, ako výsledku 
nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s názvom: „Modernizácia objektu polikliniky – 
vybudovanie CIZS – medicínske prístroje, Časť  1: Diagnostické prístroje pre pracovisko RTG“, a 
Kúpnej zmluvy č. 153/2020, ako výsledku nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s názvom: 
„Modernizácia objektu polikliniky – vybudovanie CIZS – medicínske prístroje, Časť 2: Prístrojové 
vybavenie pre ambulantnú diagnostiku a liečbu“. 

 
Čl. III. 

Účel výpožičky 

1. Predmet výpožičky - medicínske prístroje, obstaral požičiavateľ mesto Dubnica nad Váhom na účel 
skvalitnenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej v objekte polikliniky, súpisné číslo1288/116, 
Dubnica nad Váhom vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. Mesto Dubnica nad Váhom nemá 
oprávnenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, preto v súlade s čl. 6, ods. 1 písm. b) (i) 
zmluvy o NFP uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky v zastúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom 
a Mestom Dubnica nad Váhom ako prijímateľom, zo dňa 09.08.2019, poskytuje medicínske 
prístroje na prevádzkovanie formou výpožičky vypožičiavateľovi, ktorý má v rámci predmetu svojej 
činnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oprávnenie.  

2. Vypožičiavateľ bude zabezpečovať prevádzkovanie medicínskych prístrojov v rámci predmetu 
svojej činnosti, na účel skvalitnenia zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom v objekte 
polikliniky, súpisné číslo 1288/116, Dubnica nad Váhom, vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, 
ktorú vypožičiavateľ užíva a prevádzkuje, na základe nájomnej zmluvy č. 42/2017/RSM zo dňa 
28.02.2017. 

 
Čl. IV. 

Doba výpožičky, odplata 

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť za podmienok 
uvedených v článku VIII. tejto zmluvy.  

2. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať predmet výpožičky bezodplatne. 
 
 
 

Čl. V. 
Základné  povinnosti požičiavateľa 

1. Požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave pripravenom na prevádzku po 
technickej stránke. 

2. Poistenie predmetu výpožičky  je v súlade s ustanoveniami zmluvy o NFP zo dňa 09.08.2019, číslo 
IROP/001-Z-302021T511-169/2019, uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Mestom 
Dubnica nad Váhom, povinnosťou požičiavateľa, ako prijímateľa NFP. 
 
 

Čl. VI. 
Základné  povinnosti vypožičiavateľa 

1. Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný majetok, ktorý mu bol vypožičaný, užívať len na účel v tejto 
zmluve dohodnutý.  

2. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky alebo jeho časť na užívanie tretej 
osobe. Súčasne vypožičiavateľ nie je oprávnený používať predmet výpožičky v rozpore s touto 
zmluvou alebo postúpiť tretej strane akékoľvek práva alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy 
o výpožičke.  

3. Vypožičiavateľ je povinný zaobchádzať s predmetom výpožičky s náležitou starostlivosťou tak, aby 
nedošlo k poškodeniu majetku požičiavateľa, ani ku škodám voči tretím osobám, inak zodpovedá 
za všetky škody, ktoré nezodpovedným konaním, alebo nekonaním zapríčiní. 

4. Vypožičiavateľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu 
na zdraví zamestnancov poverených na obsluhu prístrojov. 
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5. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečovať prevádzku a údržbu predmetu výpožičky na vlastné 

náklady, vykonávať povinné kontroly a ostatné činnosti nevyhnutné k prevádzke medicínskych 
prístrojov, ktoré sú predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy. Vypožičiavateľ je povinný vykonávať  
aj všetky činností, ktoré vyplývajú prevádzkovateľovi z návodu na obsluhu, zo zmluvy o dodávke 
zariadenia, zo slovenských technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa k prevádzke zariadení, ktoré sú predmetom výpožičky podľa tejto zmluvy  

6. Vypožičiavateľ zabezpečí riadne zaškolenie všetkých zamestnancov, poverených na 
obsluhu predmetu výpožičky, odbornými pracovníkmi dodávateľa. 

7. Vypožičiavateľ zabezpečí zazmluvnenie predmetu výpožičky v zdravotných poisťovniach, v súlade 
s príslušnými predpismi, pričom príjem od zdravotných poisťovní, z výkonov poskytnutých 
pacientom na predmete výpožičky, bude príjmom vypožičiavateľa. Vypožičiavateľ je povinný 
polročne zaslať požičiavateľovi vyúčtovanie takto poskytnutých výkonov. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti je požičiavateľ oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny 
vypožičaných medicínskych prístrojov za každé porušenie tejto povinnosti. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa pokladá za hrubé porušenie zmluvy o výpožičke a je dôvodom jej okamžitého 
zrušenia.  

8. Poskytovanie výkonov na medicínskych prístrojoch, ktoré nebudú zazmluvnené zdravotnými 
poisťovňami, bude hradiť priamo pacient, pričom cena za poskytnutie takejto služby bude 
stanovená cenníkom schváleným požičiavateľom. Vypožičiavateľ je povinný stanovené ceny 
dodržať. V prípade nedodržiavania stanovenej ceny, je prenajímateľ oprávnený účtovať zmluvnú 
pokutu až do výšky sumy podľa schváleného cenníka. Príjem z takto poskytnutej služby je príjmom 
vypožičiavateľa a bude použitý na prevádzku a údržbu predmetu výpožičky. Vypožičiavateľ je 
povinný polročne zaslať požičiavateľovi polročné vyúčtovanie takto poskytnutých výkonov. Cenník 
je povinný vypožičiavateľ predložiť požičiavateľovi do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 
o výpožičke. Pokiaľ cenník vypožičiavateľ nepredloží v stanovenej lehote podľa predchádzajúcej 
vety, je požičiavateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň 
omeškania, s plnením tejto povinnosti.  

9. Poistenie predmetu výpožičky zabezpečí podľa čl.  V. ods. 2. požičiavateľ, pričom vypožičiavateľ je 
povinný upozorniť požičiavateľa na skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na 
predmete výpožičky a bezodkladne nahlásiť vznik poistnej udalosti, ktorú bude riešiť požičiavateľ. 

10. Vypožičiavateľ je povinný pri skončení platnosti tejto zmluvy bezodkladne, najneskôr do 30 
kalendárnych dní, vrátiť požičiavateľovi predmet výpožičky, medicínske prístroje v takom stave, v 
akom mu bol odovzdaný, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. V prípade nedodržania tejto 
povinnosti  je požičiavateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň 
omeškania, s plnením tejto povinnosti.  

 
Čl. VII. 

Zodpovednosť za škodu 
Všetky náklady spojené s prevádzkou a opravou predmetu výpožičky, vrátane škody na majetku tretej 
osoby, pri škode vzniknutej  v súvislosti s prevádzkou predmetu výpožičky, bude hradiť vypožičiavateľ, 
bez účasti požičiavateľa, okrem prípadov jeho odcudzenia alebo straty. V tomto prípade bude náhradu 
škody žiadať požičiavateľ od vypožičiavateľa v súlade s príslušnou platnou právnou úpravou.  
 
 
 

Čl.VIII.  
Skončenie zmluvy 

1. Zmluvu o výpožičke je možné ukončiť:  
 a) dohodou zmluvných strán, 
 b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. 

2. Dohoda aj výpoveď musia mať písomnú formu. Výpovedná lehota  je 1 mesiac odo dňa doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane.   
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Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomnou formou a musia byť 
odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami 
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia 
obdrží požičiavateľ a jedno vypožičiavateľ. 

5. Výpožička hnuteľného majetku podľa tejto zmluvy bola schválená Mestským zastupiteľstvom 
v Dubnici nad Váhom dňa 23.09.2020, uznesením číslo 105/2020 a 106/2020, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

6. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle požičiavateľa.  

 
V Dubnici nad Váhom, dňa ...............................             V Dubnici nad Váhom, dňa ............................... 
 
        Za  požičiavateľa:               Za vypožičiavateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................                                                   ................................................... 

 Mgr. et Mgr. Peter Wolf                                                        RNDr. Tomislav  Jurík, CSc,                                                                                                                                         
        primátor mesta                                                                      predseda predstavenstva  
   Dubnica nad Váhom                                                   uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. 

 
                
 
 
 
 
 
                    ................................................... 
                                                                                                              Ing. Miloš Mladý, MBA 

                 člen predstavenstva  
                                                                                       uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. 
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