
zllLUvA o fu E DoPRAvNÉHo PRoSTR|EDKU
uzavretá podla § 630 a na6l, obchodného zákonnika

medzi nasledovnými zmluvnými §kanami
(dal4len "zňluva)

Pr€n.Jím.br:
obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Myjava
sidlo: staíomyjav§ká 59,907 01 Myjava
lčo: 00610721
lč DPH: sK2o21o39988
|BAN úau: sK98 8180 m00 0070 0051 0627
Banka: Štátna pokladnica
V mene klorej koná| PhDr, Elena Šteflková, MPH - poverená .iad€nim

a

Nájomc.:
M€no a priezvisko / obchodné meno: Bc, Michal Mióalec_ PARAMED|o sERVlcE
Trvalý pobyt / sidlo: Rudnik 9,906 23 Rudnik
Dátum narcdenia / lČo: 52037720
olč/ÉDPH| 1073,185149
Štáne občianslvo / Registrácja:
V mene ktorej konái

článok l
Pí€dmet zmluvy a predmet nájmu

1, Predmelom zmluvy j€ závázok prenajimalela prenechať nájomcovi nžši€ špecifrkovaný dopravný
píoslíiedok, motorové vozadlo na dočasné krátkodobé Uživanie, ana druhej 9trane aj ávázok nájomcu
zaplatiť prenajlmateíovi ze pí6íl€chanie doprevného proslíi€dku do Uživaniá dohodnutú odpláu,

2, Píedmelom nájmu je o§obné motorové vozidlo|
Typ vozidla: vo|krř.gen TEnsportér
VlN číslo: WVlZzZlHz5Ho45596
Rok výroby: 2005
EčV: MY 043 AL
Faó€| sivo-biele
(ďeléj aj ako .vozidlo'|

3, Prenajímalel prehlasuje, že 16 opávneným džiteíom uvédeného vozidla e má pévo ho kíálkodobo pí€najď.

čÉnok ll
Úč€| náimu a doba nájmu

í. Prenajimatel prenecháva nájoíí|covi vozidlo vzákladnej výbave do krátkodobého Uživania za účelom ieho
vyuŽitia pre potr€by nájomcu výlučne s povahou a vyhotovenIm Vozadla, pičom nájomca vyhlasuje, Že on
osobne, al6bo jeho šhlutámy zásfupc5 alebo jeho zame§lnenec má potŤebná opÉYnenie a odbomú
§pó§obilosť na vedenie e obsluhu vozidla,

2, ZmlWné stíany sa dohodlina dob€ nájmu vozidls vtívsniod,,.,,,.-,,,.-,,,.,,..,, do.,,,.-,,,.-,,.--,,..- (tj, ,,,.- deřýdni)
- dalej len ako .Doba nájmu'.

3, V Prvý deň Doby nájmu o<lo\r2dá vozidlo ai s prislušnými dokladmi a kIúčami za pr€nailmal€ía náiomcovi
a náFmca si vozidlo prevezmé od povoreného zamestnsnca prensjimalela: Homáks zdens (tel, ó.:
m.r/§97923,1).

4. Ukon&nie nájmu je pod.obne upravené v článku Vll l€jto zmluvy,

ČÉnok lll
Náromné

1, Na áklade dohody zmluvných stén je výška nájomnéio za predmetné vozidlo
dohodnutá medzi zmluvnými slranama ná sUmU vo výške 85,00 EUR (§lovom: o§emde§iaťpáť eur) bez DPH
ža 1 deň nájmu bez obmedz€nia počtj najazdenýó km.

2, Nájomné za c€lú Dobu nájmu podía lqlo zmluvy Uhradí nájomca na áklad€ prenajimatelom vystavenej
ÍakNíy, á lo Podla platobnýcň Podmiénok Wedenýó vo faktúrc,

3, Náklady ne pohonné hmoty, doplňanie prevádzkových kvapalln, ásl€ni€, umývanié, híadí nájomca poča§
celei Doby nájmu,



Nájomné zahíňa ákonné povinné zmluvné poi§tenie vozidla pÉ pdpad poškodenia, alebo ododzenia,
údžbu vozidla a bežné opr9vy,

článok lV
Povinno3ť nálomcu

Nájoínca je povinný dodži€vať naimá neslodovné zínluvné áviizky:
a) Riedne §a §taráť o io, aby na vozidle tvoriacom píedmet nájmu podla t€jto zmluw neý2nikla škoda.
b) Uživať predméhá motorové vozadlo výlučn€ na účrl uvedený v Čl- ll bod 1, terto zmluw.
c) Vráliť vozidlo spolu so všetkými Ňvodn€ p.eyzatými dokladmi, klúčrni a výbavou prenajímat€lovi v

dohodnulom lemirÉ á v §tave, v akom doprevný pío§lriedok nájomc€ pre\rzal s prihlaadnulIm ná
obwklé opotrebenie, ale s doplnenými pohonnými hmotiami a píevádzkoúmi kvepálinaml,

d) Dbať o to. aby nedochádzalo k nadmemému opotrebovávaniu vozidla.
e) Píislavť vozidlo na vykonanie pravidelnej dánovanej údžby, prehliadky alebo koníoly podía údajov

uvedených v seNi§nej knžke vozidle,
0 Po ukončenl každq jazdy vozidlo riadne uzamknuť a zabezPáť eleklronickým alebo meďlániďým

zab€žp€čovacim záriadenlm, klorým je vozidlo vybavené tek, aby se zabránilo jeho odcudzenju,
g) Akúkolvek poruchu b€z zbytočného odkladu oznámiť pí€íajimat€lovi s píistaviť vozidlo na opravu,

ak nie je dohodnuté v konkréhom prípede inek.
h) Bezodkladne inbíínovať píenajimatela o každom poškodení vozidla.
a) V píipade haváíie zevinenej nájomcom al€bo osobami, Koďm nájomca umožnil pristup k vozidlu

hradi náiomca okrem náiomného áj všetky vynútené náklady ne op€vu vozidla (ak nebudú
uhradené poisťovňou),

j) Pri poškodeni iného vozadla, al€bo škód spósobenýďl na inom májelku prevádzkou motorového
vozidla, oznámť túlo škodu poisťovna ne p€dpisánom ťačive 9 v ákonnej lehol6. súč3sne o lqto
skutočnosti pisoínne iníormovať prenajíííatela.

k) V pílpade stíaly osvedčenia o €vidancii vozidla (oEV). strely klúča al€bo iného zsriadenia od
m€dlanického. al6bo eleklronického žab€zp€čovacieho zaíiadenaa, l(o.ým j6 predm€bé vozid|o
vybavené, uhrádiť prenajhatétovi čla§tku vo výške vynalož€ných nákledov za vybsvenie nového
oEV, či výrobu a prekódovanie novýó klllčov alebo op€vu zeb€zp€čovacieho zaňadenia.

Nájomc€ prehlasuje, že motorová vozidlo _ predmet nájmu prerzal od prenajimatela v slavé b€z závad,
poškodenia, plne funkčné, čo potvrdzujo podpisom na lejlo zmluve.

čÉnok V
Poi.t nl. a škody

Náiomca beíi6 na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poisEnie za škody spósob€né
prevádzkou vozidla váiane Ev. zelenej kaíty do zahranačia.

Vozacllo je zákonne poi§tené.

Každú škodu na vozidle je náiJmca povjnný hlásiť prenajímatetovi b6z zbyločného odkladu.
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článok V|
Páve . poťnno.ti pFnejímat le

Pr€najimaleí má pévo k€dykoívek počes Doby nájmu uskuločnř kontíolu 3pó6obu používania vozidla
nájomcom.

Prenajimateí je povinný odot zdať nájomcovi vozidlo spolu s jednou sádu knlčov, osvedčenh o evidencji -pÍvá č€st, alsbo s Ev malým lechniďým preukazom, a zélenou kanou, ako sj 3 os|alnými potrebnými
dokladmi od vozdla (kaíličky TK a EK. c€íiifkál aulofólii),

Prenajlmatsl zodpovédá za odoyudanie vozidla spósobiého prevádzky a uživania na dohodnutý účel.

ČÉnok Vll
Vý9oveď a úpovedná l9hots, od3túpenig od znluvy

zmluvu možno ukon&t výpovdou ktoloukofuek zo zmluvných stíán aj bež Wedenia dóvodu,

Výpoveď musí bť daná v pisomnej íoíme.

Výpotedná lehote bola zmlwnýml slránami dohodnulá ne ieden deň, pňčom začlna p|ynúť okamžite po
doruéní úpovede,
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Prenajimateř má píávo aj odstúpiť od zmluvy, a lo V pripade, že nájomc€ híubým §pósobom poíušuje
podmienky tejto zmluvy (najmá neplati dohodnuté nájomné), opakovane hrubým spósobom poruŠuje
doplavné predpisy e porušuje lechnické podmienky píevádzky vozidla alebo vozidlo Uživa v rozpore
s dohodnutým účelom, od§lúpenie musIbyť uíobené v pisomnejforme a je účinné okamihomjeho doručénia

Píávo uŽívať predmet nájmu zaniká tiež zničenim alebo odcudzenlm pfedmetu nájmu, od§lúpenim
prenajimateía od tejto zmluvy, resp. píi jej vypovedana uplynutim po§lednéhodňa Výpovednej lehoty,

Píi 8konkofuek skonč6ni nájmu (či riadnom alebo predčasnom) j6 nájomca povinný vráťť vozidlo
píenajlmátelovi Vlakom stave, v ekom ho prevzal na zaóatkr] ná]mu, a lo konkrélne k rukám tej osoby
poverenej plenajimatelom od klorej ho pí€vzal (Čl, ll bod 3, l€jto zmluvy),

článokvlll
záv66čnó ualrnovénla

zmluvá nadobúda p]alnqď e údnnost dňom j€j podpisu oboma zmluvnýml slíBn9mi,

Vzťehy o9obihe louto zmluvou néupíávené §s rjadie usienov€niami obóodného ákonnika.

zmluva bola vyprBcovaná v dvoch vyholov€niach, pňčom každá zo zmluvnýcň slrán obdrží i€d€n íovnopis

VŠelky dodatky. píllohy k zmluv€ §ú platná výlučn€ v p|somn6l e obome zmluvnými strenemi od§lihlg§€nej
foím.

zmlwné sřany prehlasujú, že uslianoveniam zmluvy zhodne porozum€li. čo do do§ahu i rousehu, lielo
vyja9ru]ý iď| slotodnú a vánu vófu, neuzavreli ju v tiasni, ini za nápadn€ navýhodnýctl podmionok,
zavázujú sa zmluvu doblovoln€ dodžavať, čo potvrdzujú svojimi podpi§mi,
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