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Číslo smlouvy: KOMP/2021/4/………

SMLOUVA O NÁJMU KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
Centrum seniorů Mělník, příspěvková organizace,
se sídlem Fügnerova 3223, 276 01
IČ: 708 24282
Zastoupená: PhDr. Drahomírou Pavlíkovou
Dále jen ,,pronajímatel“
a
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:
Číslo bankovního účtu, ze kterého bude platba realizována:
Dále jen ,,nájemce“

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Dále jen ,,uživatel“
tuto smlouvu o nájmu v souladu s usnesením § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
I.

Předmět smlouvy

Název kompenzační pomůcky:
Inventární číslo:
Výše nájemného:
Záloha:

ANO x NE

Výše
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zálohy:

Název kompenzační pomůcky:
Inventární číslo:
Výše nájemného:
Záloha:

ANO x NE

Výše zálohy:

II.
a)

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od:………… do:………………………
(dále jen sjednané období).

b)

Nedojde-li k prodloužení smlouvy je nájemce (uživatel) povinen kompenzační
pomůcku v poslední nájemní den vrátit pronajímateli, a to na adresu: Fügnerova 3523,
276 01 Mělník.
III.

a)

Výše úhrady a způsob placení

Smluvní strany sjednaly měsíční nájemné celkem ve výši ……………..-Kč,

dle platného ceníku kompenzačních pomůcek.
b)

Platby mohou být realizovány v měsíčních úhradách hotově na pokladně Centra

seniorů

Mělník

nebo

na

symbolem……………………,

číslo

účtu

211295179/0600,

pod

variabilním

a to vždy nejpozději do 15. dne v měsíci, za který

náleží platba nájemného.
c)

Pokud dojde ke změně výše úhrad, pronajímatel je povinen to oznámit nájemci

(uživateli) předem.
IV.

Závěrečná ustanovení

a)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

b)

Ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů nájemce svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů
v rozsahu nezbytně nutném pro účely evidence poskytované služby po dobu jejího trvání
a po dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení.
c)

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v Provozním řádu půjčovny

kompenzačních pomůcek, který je přílohou této smlouvy a dále vycházejí z občanského
zákoníku.
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d)

Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením

této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí
s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
e)

Nájemce svým podpisem dále stvrzuje, že byl seznámen s Ceníkem kompenzačních

pomůcek a s Provozním řádem půjčovny kompenzačních pomůcek, které jsou přílohou této
smlouvy.
f)

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě

číslovaných dodatků.
g)

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží

po jednom vyhotovení.
Přílohy:
a)

Ceník kompenzačních pomůcek.

b)

Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek.

V Mělníku dne………………………

---------------------------------Pronajímatel

---------------------------------Nájemce

---------------------------------Uživatel
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