
M E S T O     Ž A R N O V I C A 
 

 
 
 

 
 

 Zmluva č.  34/2011 
 o požičaní kompenzačných pomôcok  

uzatvorenej v zmysle §74  zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení  Zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 

659 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

1. Mestom Žarnovica :     zastúpeným : Kamilom Dankom, primátor mesta    
so sídlom : Žarnovica, Námestie SNP 33                                  
IČO : 00321 117  
DIČ : 2021111543 

                                   (ďalej ako „požičiavateľ“) 
 

a 
 

2. Stanislav  Pinka     nar. :   .  . 
    bydlisko : .  . 
    č. OP :  .  . 
                                      (ďalej ako „vypožičiavateľ“) 
 

uzatvárajú túto 
Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – Požičiavanie pomôcok 

 
 Čl. I. 

Predmet zmluvy a doba plnenia  
 

1. Mesto Žarnovica ako požičiavateľ požičiava kompenzačnú pomôcku špecifikovanú v ods.2  
zdravotne postihnutému občanovi – vypožičiavateľovi, za nižšie uvedených podmienok 

2. Identifikácia požičanej kompenzačnej pomôcky :  rolátor čiernej farby, rok nadobudnutia 2011.  
3. Doba požičania kompenzačnej pomôcky : od 28.3.2011 do 28.6.2011 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje v súlade s Pokynom primátora č. 01/2011 ods. 12, pism. b),  zložiť 

najneskôr v deň prevzatia kompenzačnej pomôcky zálohu vo výške 20,00 EUR. 
 

Čl. II. 
Dohodnuté podmienky  

 
1. Pán Stanislav Pinka  ako vypožičiavateľ zaplatí zálohu za požičanie kompenzačnej pomôcky pri 

prevzatí pomôcky do pokladne MsÚ Žarnovica . 
2. Kompenzačná pomôcka je majetkom Mesta Žarnovica, ktorá je odovzdaná vypožičiavateľovi 

v stave spôsobilom k užívaniu. 
3. Vypožičiavateľ pomôcky je povinný užívať pomôcku riadne v súlade s účelom, na ktorý je určená. 

Je povinný chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením a nesmie prenechať k užívaniu inej 
osobe. 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje kompenzačnú pomôcku vrátiť : 
– v dohodnutom čase  
– okamžite, ak mu bola pridelená ekvivalentná pomôcka inou organizáciou (napr. poukaz 

v zmysle zákona NR SR o Liečebnom poriadku, zakúpením z vlastných prostriedkov, darom, 
...) 



– v deň nasledujúci po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany požičiavateľa z nižšie 
uvedených dôvodov: 

– ak požičiavateľ zistí, že pomôcka je nevhodne využívaná alebo dochádza  k jej poškodzovaniu 
v dôsledku neodborného zaobchádzania, 

– ak pominú dôvody pre efektívne využívanie pomôcky. 
5. Vypožičiavateľ je povinný kompenzačnú pomôcku vrátiť osobne . Pred vrátením pomôcky je 

povinný zabezpečiť dezinfekciu kompenzačnej pomôcky. 
6. V prípade úmrtia vypožičiavateľa je povinnosťou osôb, ktoré spravujú pozostalosť vyrozumieť 

o tejto skutočnosti  požičiavateľa a podľa pokynov kompenzačnú pomôcku vrátiť. 
7. Vypožičiavateľ je povinný predložiť kompenzačnú pomôcku na výzvu požičiavateľa ku kontrole, 

prípadne na servisnú kontrolu v súlade s pokynmi požičiavateľa. 
8. Ak dôjde k poškodeniu, strate alebo zničeniu požičanej pomôcky, je vypožičiavateľ pomôcky  

povinný požičiavateľovi oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu. Povinnosť 
vypožičiavateľa pomôcky nahradiť vzniknutú škodu, sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

9. Vypožičiavateľ kompenzačnej pomôcky súhlasí, že v prípade poškodenia, straty či zničenia 
pomôcky bude zo zloženej zálohy stiahnutá čiastka potrebná na  úhradu nákladov spojených 
s opravou, resp. náhrada škody. 

10. V prípade vrátenia nepoškodenej kompenzačnej pomôcky bude vypožičiavateľovi vrátená zložená 
záloha v plnej výške do 15 dní odo dňa vrátenia kompenzačnej pomôcky.  

11. V prípade omeškania s vrátením kompenzačnej pomôcky je vypožičiavateľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,20 € za každý deň omeškania. 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a v zmysle ustanovenia § 47a 
zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode  

2. Táto zmluva môže byť ukončená vrátením požičanej kompenzačnej pomôcky, pričom ukončenie 
zmluvy nastane okamihom prevzatia nepoškodenej kompenzačnej pomôcky. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých vypožičiavateľ obdrží 1 vyhotovenie 
a požičiavateľ 2 vyhotovenia. 

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy dôkladne oboznámili a túto uzatvárajú zo 
slobodnej vôle a bez nátlaku alebo za inak nevýhodných podmienok ,čo potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

5. Účastníci zmluvy súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve s Mestom 
Žarnovica za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov . 

 
V Žarnovici,  dňa 28.3.2011              

 
 
 
           Požičiavateľ                 Vypožičiavateľ 

 
 
 
 
 
 
         ..................................................            ............................................. 
                  Mesto Žarnovica           Stanislav  Pinka   
                     Kamil Danko    
                   primátor mesta                                        
 


