
Požičovňa zdravotných pomôcok OZ PEREGRÍN Nemšová 

CENNÍK                                                                
platný od:   6. septembra 2017 

 Pomôcka stará (€) nová  (€)    

zakúp. od r.2017 

1 Elektrické polohovateľné lôžko s matracom a hrazdou 
 
                                                    Vratná záloha 

9.- 
0,30 
10.- 

20.-  /mesiac 
 0,67/deň 
30.- 

2 Antidekubitárny matrac  aktívny (do 120 kg) 0.- 6,- 
0,20 

3 Antidekubitárny matrac  pasívny  (do 120 kg) 0,- 5,- 
0,17 

4 Invalidný vozík 5.- 
0,17 

8.-   /mesiac 
0,27 /deň 

5 WC kreslo 1.- 4,50 
0,15 

6 Chodúľka 1,- 4,50 
0,15 

7 Chodítko so 4 kolieskami 1.- 4,50 
0,15 

8 Chodítko vysoké 1.- 4,50 
0,15 

9 Zdvihák 2.- 5.- 
0,17 

10 Sprchovacia stolička 1.- 4,50 
0,15 

11 WC nástavec plastový 0,50 1,50 /mesiac 

0,05/deň 

12 Šlapák na nohy 0,50 1,50 /mesiac 

0,05/deň 

13 Tlakomer digitálny 0,50 1,50 /mesiac 

0,05/deň 
 

Podmienkou zapožičania zdravotnej pomôcky klientovi sú jeho vážne zdravotné ťažkosti, potvrdené jeho 

ošetrujúcim lekárom.  

Platenie sa uskutoční v hotovosti pri podpise Nájomnej zmluvy na zdravotnú pomôcku. Prenajímateľ  o úhrade vydá 

nájomcovi doklad.  

Platbu nájomného je možné uskutočniť i prevodom na účet prenajímateľa. SK1509000000000275889558   -     0900 
Slovenská sporitelňa  

Nájomné sa určí podľa platného cenníka, kde je uvedená maximálna mesačná suma za vypožičanie konkrétnej 
zdravotnej pomôcky, pričom je možné, vzhľadom na situáciu nájomcu, sumu znížiť až na 0.-EUR. 

 

Záujemca o požičanie zdravotnej pomôcky, alebo ním poverená osoba, sa skontaktuje so zodpovednou osobou 
telefonicky.   Informácie sú dostupné na webstránke prenajímateľa pomôcok, ako i mesta Nemšová, tiež v Registri 
poskytovateľov sociálnych služieb. 
 



Podľa požiadavky záujemcu sa spíše nájomná zmluva na zdravotnú pomôcku, záujemca zaplatí stanovenú sumu 
výpožičného a dohodne sa čas a miesto odovzdania. 
 
Zodpovedná osoba pri odovzdávaní  príslušnej pomôcky, poučí nájomcu o jej používaní.  
 
Zodpovedná osoba  za prevádzku  požičovne z poverenia štatutárneho orgánu OZ (Výbor OZ),  je pani Anna 

Kebísková (+421 904 373 416), ktorá  je členkou OZ a vykonáva túto prácu ako dobrovoľník. 

 
Obhliadka pomôcky sa môže uskutočniť aj pred spísaním nájomnej zmluvy. 
Vrátená pomôcka je pred novým zapožičaním vydezinfikovaná. 
 
 
 
PODPORTE NÁS, darujte 2% Z DANÍ na činnosť OZ PEREGRÍN. 

 

IBAN:  SK1509000000000275889558 

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s.           

 

Vyhlásenie na poukázanie 2% 

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 

 
 
Kontakt  

OZ PEREGRÍN 

Mlynská 1424, 
914 41 Nemšová 

 
IČO: 42149941 

 
e-mail: ozperegrin@gmail.com 

Predsedníčka OZ Peregrín 
Marta Chudová   

+421 907 034 760 

marta.chudova@gmail.com 

Požičovňa zdravotných pomôcok 
Anna Kebísková     

 +421 904 373 416 

anka.kebiskova@gmail.com 


