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Dohoda 
o výpožičke 

podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka  
 

uzatvorená medzi stranami: 

 

Vypožičiavateľ: 

Nezábudka n.o.  
sídlo: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

IČO: 42000041 

zast.: Ing. Máriou Velikou,  riaditeľkou 

(ďalej ako „vypožičiavateľ“) 

 
a 

Požičiavateľ: 

Jaroslav Vetrák 
nar. X.X.XXXX, ČOP: XXXXXXXX 

bytom XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX/X 

(ďalej ako „požičiavateľ“) 

 

 Článok 1. 

 Predmet dohody 

 
Predmetom tejto dohody je zapožičanie polohovateľného lôžka s príslušenstvom (matrac, 

hrazda) pre potreby jeho ležiacej svokry p. Alžbety Molnárovej.  

 

Článok 2.  

Práva a povinnosti strán 

 
1. Požičiavateľ má podľa tejto dohody právo používať polohovateľné lôžko pre potreby 

ležiacej imobilnej osoby v mieste svojho trvalého pobytu – Fiľakovo.  

2. Požičiavateľ berie na vedomie, že je zodpovedný za nakladanie s lôžkom tak, aby nedošlo 

k jeho poškodeniu a znehodnoteniu.  

3. V prípade znehodnotenia alebo znefunkčnenia lôžka je požičiavateľ povinný lôžko dať 

opraviť a vrátiť ho v stave, aby ho bolo možné používať pre potreby vypožičiavateľa.    

 

Článok 3. 

Doba trvania a platnosť dohody 

 
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 1.11.2019 do doby nadobudnutia vlastného 

polohovacieho lôžka a je ju možné predĺžiť len písomne.  

2. Túto dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou oboch strán alebo okamžite bez udania 

dôvodu.  

3. V prípade uplynutia doby trvania alebo ukončenia platnosti dohody požičiavateľ 

bezodkladne vráti lôžko vypožičiavateľovi.  

 

Článok 4.  

Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
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2. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami, 

odsúhlasenými a podpísanými oboma stranami.  

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke vypožičiavateľa. 

4. Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dostane po 1 exemplári. 

5. Strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje ich 

pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne 

nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu dohodu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Vo Fiľakove dňa 02.10.2019 

 

 

Za vypožičiavateľa:     Požičiavateľ: 

 

 

 

 

 

.................................................................  ................................................................... 

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o., v.r.    Jaroslav Vetrák, v.r. 


