ZM 255/2017
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 200/2017
uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I
Zmluvné strany
Požičiavateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova ulica č. 329
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
00306177
2021006746
SK40 0200 0000 0000 1802 8132
VÚB a.s.

a
Vypožičiavateľ:
v zastúpení vlastníkov nehnuteľnosti
Nehnuteľnosť:
rodinný dom s.č.
Titul, meno a priezvisko:
Eva Hollósyová
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Telefón číslo:
(Požičiavateľ a vypožičiavateľa ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Článok II
Predmet výpožičky
1.
2.
3.

Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne
užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.
Predmetom výpožičky je nový plastový kompostér MEVA , typ 6111 na biologicky rozložiteľný odpad
o objeme 290 l, farba čierna, v počte 1 kus, montážny návod a návod na kompostovanie.
Požičiavateľ vypožičiava kompostér vypožičiavateľovi v rozloženom stave, vypožičiavateľ si vykoná na
vlastné náklady jeho montáž podľa montážneho návodu.

Článok III
Účel a trvanie výpožičky

1.
2.
3.
4.
5.

Predmet výpožičky požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi pri podpise zmluvy.
Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi kompostér za účelom kompostovania biologicky rozložiteľných
odpadov zo záhrady.
Zmluvné strany sa dohodli, že výpožička kompostéra sa uzatvára na dobu 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy
o výpožičke.
Doba výpožičky sa skončí dohodou zmluvných strán alebo uplynutím výpovednej doby.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok IV
A. Práva a povinnosti požičiavateľa

1.
2.

Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom vypožičaného 290 l plastového kompostéra. Jeho nadobúdacia
cena u požičiavateľa je 30 €.
Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať predmet výpožičky vypožičiavateľovi do užívania v stave spôsobilom na
dohodnuté užívanie.

3.
4.

5.

Požičiavateľ sa zaväzuje prevziať od vypožičiavateľa kompostér po skončení doby výpožičky najneskôr do
5 pracovných dní.
Poverený pracovník požičiavateľa je oprávnený vstúpiť do záhrady alebo podobného priestoru pri rodinnom
dome vypožičiavateľa, kde bude predmetný kompostér umiestnený, za účelom vykonania kontroly, či
vypožičiavateľ využíva kompostér na účel výpožičky, výlučne však za prítomnosti vypožičiavateľa a po
predchádzajúcom dohovore s ním.
Požičiavateľ je oprávnený od vypožičiavateľa žiadať vrátenie kompostéra v prípade, že pri kontrole zistí, že
vypožičiavateľ kompostér nevyužíva, resp. využíva na iný ako dohodnutý účel.
B. Práva a povinnosti vypožičiavateľa

Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude prevzatý kompostér využívať v súlade s dohodnutým účelom.
Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky a o osobitných
pravidlách užívania predmetu výpožičky, najmä o návode na používanie a technických normách,
vzťahujúcich sa na predmet výpožičky.
3. Vypožičiavateľ je povinný počínať si počas celej doby výpožičky tak, aby nedochádzalo ku škodám na
predmete výpožičky. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu.
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu požičiavateľa nevykoná na kompostéry žiadne podstatné zmeny
a úpravy.
5. V prípade skončenia výpožičky je vypožičiavateľ povinný vrátiť kompostér v stave, zodpovedajúcom jeho
opotrebeniu vo vzťahu k uplynulej dobe výpožičky, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
6. Vypožičiavateľ je povinný umiestniť kompostér iba na pozemku vo svojom vlastníctve a to tak, aby
zápachom a esteticky neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností.
7. Vypožičiavateľ je povinný v prípade skončenia zmluvy o výpožičke protokolárne odovzdať predmet
výpožičky požičiavateľovi, najneskôr do konca určenej doby zapožičania.
8. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet výpožičky tretím osobám.
9. Vypožičiavateľ sa zaväzuje kompostér chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením, udržiavať
kompostér na vlastné náklady v poriadku, vo funkčnom stave a starať sa o kompostér v súlade s dobrými
mravmi ako dobrý hospodár.
10. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť požičiavateľovi akúkoľvek skutočnosť
(poškodenie, zničenie kompostéra a odcudzenie) a uhradiť spôsobenú škodu.
1.
2.

Článok V
Záverečné ustanovenia.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Zmluvné strany si zmluvu o výpožičke pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o výpožičke
upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými a účinnými v Slovenskej republike.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na
základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje
podpisy.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Vypožičiavateľ dáva súhlas požičiavateľovi spracovávať jeho osobné údaje vo svojom informačnom systéme.
Tieto údaje nie je možné poskytovať tretím osobám.

V Sládkovičove dňa 16.6.2017

V Sládkovičove dňa 16.6.2017

_______________________
Pečiatka a podpis požičiavateľa

_______________________
Podpis vypožičiavateľa

