Zmluva o nájme hnuteľnej veci
( § 663 a násl. Občianskeho zákonníka )
uzavretá medzi :
Regionálna nemocnica Sobrance , n.o.
so sídlom
: Ulica mieru č. 12, 073 01 Sobrance
zastúpená
: Mgr. Jana Železová, MPH - riaditeľ RNS, n.o.
IČO
: 35582391
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Sobrance
číslo účtu
: 0483088042/0900
/ ďalej len „ prenajímateľ“ /
a
Ing. Marián Rybnický , Kupeľská 80, 073 01 Sobrance , č.t 0904 297 532,
/ ďalej len „nájomca“ /
po vzájomnej dohode uzatvárajú následovnú zmluvu o nájme hnuteľnej veci na
dočasné užívanie
1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dočasné užívanie hnuteľnej veci : kovová polohovateľná posteľ
s hrazdou .
2. Účel zmluvy
Nájomca využije prenajatý hnuteľný majetok na zabezpečenie starostlivosti o člena vlastnej
rodiny.
3. Doba prenájmu a výpovedná lehota
Zmluvné strany sa dohodli na prenajatí hnuteľnej veci na dobu od 21.12.2018 do
vypovedania zmluvy jednou zo zmluvných strán. Túto zmluvu môžu obidve strany
vypovedať jednostranne.
Výpovedná lehota z vážnych dôvodov môže byť okamžitá.
4. Cena a splatnosť
Za dočasné užívanie prenajatej hnuteľnej veci sa stanovila cena 15,- Eur / mesiac. Nájomca
sa zaväzuje platiť mesačné nájomné do konca bežného kalendárneho mesiaca v pokladni
prenajímateľa.

5. Práva a povinnosti prenajímateľa
Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať hnuteľnú vec, tvoriacu predmet nájmu nájomcovi
v stave spôsobilom na dohodnutý účel. V prípade nedodržania podmienok zmluvy, môže
prenajímateľ túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote.
6. Práva a povinnosti nájomcu
Nájomca sa zaväzuje užívať prenajatú hnuteľnú vec len na účel, uvedený v bode 2
tejto zmluvy.
Nájomca je povinný údržbu prenajatej hnuteľnej veci zabezpečiť na vlastné náklady.
V prípade neopraviteľnosti prenajatej hnuteľnej veci, prenajímateľ nie je povinný
poskytnúť náhradnú hnuteľnú vec, ktorá je predmetom zmluvy.
Nájomca sa zaväzuje, že hnuteľnú vec, tvoriacu predmet prenájmu podľa bodu 1
tejto zmluvy, neprenechá do prenájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám.
7. Záverečné ustanovenia
O náležitostiach, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve, budú zmluvné strany postupovať
v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade, že nedôjde k dohode o zmene tejto zmluvy má každá zo zmluvných strán právo
zmluvu vypovedať.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 21.12.2018

V Sobranciach 21.12.2018

................................
prenajímateľ

.................................
nájomca

