
Zmluva o výpožičke č. ....../2021 

 
Uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

 
I. 

Zmluvné strany 

 

 
1.  Požičiavateľ: 

     Názov:                       Obec Blesovce 
    Sídlo:                         Obecný úrad Blesovce 117, 956 01  

     Zastúpená:                 Pavol Cabaj – starosta obce, tel. č. 038/5373108, 0907610650  

     IČO:                           00310221 

     DIČ:                           2021315373 

 

a 

    

2.  Vypožičiavateľ: 

      Titl., meno, priezvisko                    .................................................................................. 

      Adresa umiestnenia kompostéra:    Blesovce č. .............. 956 01 Blesovce 

      Adresa trvalého pobytu:                  ................................................................................... 

      Dátum narodenia :                           ................................................................................... 

      Telefón :                                          ................................................................................... 

 

 

 

II. 

Predmet výpožičky 

 
1. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave  

spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma. 

2. Predmetom výpožičky je nový plastový kompostér na biologicky rozložiteľný  

      odpad o objeme 850 l /IKEL 850C/, farba čierna, v počte 1 kus, montážny návod   

      na kompostovanie. 

3. požičiavateľ vypožičiava kompostér vypožičiavateľovi v rozloženom stave , 

vypožičiavateľ si vykoná na vlastné náklady jeho montáž podľa montážneho návodu. 

4.   Požičiavateľ vypožičiava kompostér vypožičiavateľovi za účelom zhromažďovania 

       biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle § 2, ods.9 zákona NR SR 223/2001 Z.z.  

       o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

  

 



III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ ako vlastník požičiava vypožičiavateľovi plastový kompostér za účelom 

riadneho kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle návodu na 

kompostovanie. 

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri 

a neukladať biologicky rozložiteľný odpad do ostatného komunálneho odpadu. 

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky so starostlivosťou  

       riadneho hospodára a iba na účely kompostovania biologicky rozložiteľného 

       odpadu, tak aby na predmete výpožičky nevznikli žiadne škody.  

4. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného  

             kompostéra.  

5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do vypožičiavaného kompostéra odpad, ktorý 

by mohol pri manipulácii, resp. vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 

6. Vypožičiavateľ  nie je oprávnený dať predmet výpožičky do výpožičky, resp.  

prenájmu tretím osobám. Vypožičiavateľ nie je oprávnený robiť na predmete 

výpožičky zmeny bez písomného súhlasu požičiavateľa.  

7. Vypožičiavateľ je povinný umiestniť kompostér iba na pozemku vo svojom  

       vlastníctve  a to tak, aby zápachov a estetický neobťažoval vlastníkov susedných  

       nehnuteľností.  

8. V prípade poškodenia alebo zničenia predmetu výpožičky po dobu trvania tejto  

             zmluvy je  vypožičiavateľ povinný: 

- si zakúpiť nový kompostér rovnakých parametrov 

- odovzdať obratom požičiavateľovi doklad o kúpe 

- nový kompostér ďalej prevádzkovať ako majetok požičiavateľa  

/ Obce Blesovce/ 

9.  Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 

10.  Po uplynutí doby trvania tejto zmluvy sa kompostér stáva majetkom   

vypožičiavateľa /užívateľa/ 

11. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že po uplynuté doby výpožičky bude aj naďalej  

       kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. 

 

 

 

 

IV. 

Doba výpožičky 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 6 rokov a je platná dátumom jej podpisu 

oboma zmluvnými stranami. 

2. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade: 

- že vypožičiavateľ nebude užívať predmet výpožičky v súlade s touto zmluvou 

- úmrtia vypožičiavateľa, predaja alebo vydraženia nehnuteľností. 

 

 

 

                                                          

 



V. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, 

najmä ustanovením Občianskeho zákonníka . 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť 

podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju 

slobodne, vážne a na znak súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú 

zo zmluvných strán. 

5. Vypožičiavateľ dáva súhlas požičiavateľovi spracovať jeho osobné údaje vo svojom  

informačnom systéme. Tieto údaje nie je možné poskytovať tretím osobám. 

    

 

 

 

V Blesovciach, dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Požičiavateľ                                                               Vypožičiavateľ 

                                                  

 
 

 

                                                
      

 

 

 

 


