
Zmluva o výpožičke č. 2/2017 

Uzatvorená podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 659 Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Požičiavateľ:  Obec Nevidzany 

Sídlo:   Obecný úrad č.49, 972 27 p.Liešťany 

IČO:   00648345 

Zastúpená:  Ing. Beata Vrecková starostka obce 

 

a 

 

Vypožičiavateľ: Ivana Sobotová 

Trvale bytom:  Nevidzany 60, 972 27  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1/ Predmetom zmluvy o výpožičke je: 

Kompostér JRK 600 HOBBY čierny, v počte 1 kus zakúpený Obcou Nevidzany. 

2/ Súčasťou zmluvy je preberací protokol. 

 

Článok III. 

Účel výpožičky 

 

1/ Zmluva o výpožičke kompostéra sa uzatvára pre potreby zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov (kompostovania) v nehnuteľnostiach v katastri obce Nevidzany. 

2/ Požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na 

riadne užívanie. 

3/ Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou, 

odcudzením alebo zničením. 

4/ Vypožičiavateľ nie je oprávnený užívať predmet výpožičky alebo jej časť na iný ako vyššie 

dohodnutý účel. 

 

Článok IV. 

Doba výpožičky 

 

Výpožička sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Článok V. 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

1/ Požičiavateľ bezplatne prenechá vypožičiavateľovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na 

riadne užívanie a vypožičiavateľ ho preberá. 

2/ Užívanie predmetu výpožičky je spojené s užívaním nehnuteľnosti (rodinného domu, 

pozemku), na ktorej tvorí biologický odpad. 

3/ Prípadné náklady spojené s prevádzkou predmetu zmluvy a s opravami vzniknutými 

z dôvodu užívania predmetu zmluvy znáša vypožičiavateľ. 



4/ Vypožičiavateľ je povinný strpieť prípadnú kontrolu požičiavateľa, či predmet výpožičky 

užíva v súlade s účelom uvedeným v Čl. III. tejto zmluvy.   

5/ Vypožičiavateľ je v prípade straty alebo úmyselného poškodenia kompostéra povinný túto 

skutočnosť ihneď nahlásiť požičiavateľovi a nahradiť požičiavateľovi vzniknutú škodu na 

majetku. 

 

Článok VI. 

Skončenie výpožičky 

 

1/ Výpožička skončí, ak vypožičiavateľ prestane byť vlastníkom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti, ku ktorej sa predmet zmluvy vzťahuje. 

2/ Požičiavateľ je oprávnený požiadať vrátenie predmetu výpožičky v prípade, že ho 

vypožičiavateľ neužíva riadne, alebo ho užíva v rozpore s účelom uvedeným v Čl. III. tejto 

zmluvy a v prípade naplnenia bodu 1/ tohto článku. 

 

Článok VII. 

Platnosť zmluvy 

 

1/ Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2/ Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno platne vykonať len písomnými dodatkami po dohode 

zmluvných strán. 

3/ Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

4/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo umluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise. 

 

 

V Nevidzanoch dňa 09.03.2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požičiavateľ:..............................................  Vypožičiavateľ:.......................................  

                    Ing. Beata Vrecková                   Ivana Sobotová  

                    Starostka obce 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREBERACÍ PROTOKOL 

 

 

 

 

 

Odovzdávajúci subjekt:  Obec Nevidzany, Obecný úrad č.49, 972 27 p. Liešťany 

 

Preberajúci: Ivana Sobotová, Nevidzany 60, 972 27 

 

 

Predmet preberania a popis: Kompostér JRK 600 HOBBY čierny, v počte 1 kus zakúpený 

Obcou Nevidzany, návod na zloženie kompostéra a brožúra Kompostovanie v domácich 

kompostéroch. 

 

 

 

 

 

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

Ing. Beata Vrecková      Ivana Sobotová 

Starostka obce 

 

 

 

 

V Nevidzanoch dňa 09.03.2017  

 

  


