
Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky 

č. 1/2019/DoZKP 

Obec Košeca 

Sídlo:    Hlavná 36/100,018 64 Košeca 

Štatutárny orgán:  Mgr. Radomír Brtáň, starosta 

IČO:    00 317 390 

Číslo účtu:   3000323-372/0200 

Kontakt:   042-4468183 

 

    /ďalej ako požičiavateľ/ 

 

  Vladimír Gajdoš 
trvale bytom:      Športovcov 80/13, 018 64 Košeca 

 

    /ďalej ako vypožičiavateľ/ 

 

Čl. I 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom dohody je zapožičanie nasledovného hnuteľného majetku požičiavateľa:  
 

Invalidný vozík 
 

Predmet dohody je nepoškodený a spôsobilý na dočasné užívanie na účel uvedený v čl. II tejto 
zmluvy. 

 

Čl. II 

Účel dohody 

 

1. Predmet dohody špecifikovaný v čl. I. bod 1 tejto dohody sa zapožičiava vypožičiavateľovi za 
účelom :  

           
užívanie pre osobné potreby vypožičiavateľa, ako osoby so zdravotným postihnutím 

 

2. Zmena účelu uvedeného v čl. II bode 1. je neprípustná. 

 

 

Čl. III 

Doba zapožičania 

 

1. Predmet tejto dohody uvedený v čl. I. bod 1 tejto zmluvy sa zapožičiava na dobu určitú a to po 

dobu trvania nároku na užívanie. 



2. Predmet dohody sa vypožičiavateľ zaväzuje vrátiť v posledný deň trvania nároku na užívanie.  

3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu dohody pred skončením doby 

zapožičania, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s čl. II a čl. IV 

tejto zmluvy.    

 

Čl. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje:  

a) Kompenzačnú pomôcku využívať v súlade s podmienkami tejto dohody, 

b) Zabezpečovať pravidelnú údržbu tak, aby bola zachovaná funkčnosť a čo najdlhšia životnosť 

kompenzačnej pomôcky, 

c) Neposkytovať kompenzačnú pomôcku tretím osobám, 

d) Vrátiť kompenzačnú pomôcku v súlade s touto dohodou. 

 

2. Požičiavateľ sa zaväzuje:  

a) Poskytnúť kompenzačnú pomôcku na základe tejto dohody 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch origináloch, pričom po podpise vypožičiavateľ obdrží jeden 

originál dohody a požičiavateľ jeden originál dohody.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, obsahu dohody porozumeli 

a vzájomne ju podpisujú.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  

v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom sídle obce 

Košeca.  Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí 

bude zverejnená na webovom sídle obce Košeca.  

 

 

V Košeci dňa 21. marca 2019 

 

 

Požičiavateľ:       Vypožičiavateľ: 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň      Vladimír Gajdoš 

Starosta obce 


