
 

 

 

Zmluva o výpožičke 
uzatvorená v zmysle § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1. Požičiavateľ:  
 

Názov:   Obec Nižná  

Sídlo:    Nová doba 506, 027 43  Nižná  

IČO:    00314684  

Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Rosina, starosta  

(ďalej len „požičiavateľ“)  

 

 

2. Vypožičiavateľ:  
 

Titul, meno a priezvisko:   

Adresa trvalého pobytu:   

Dátum narodenia:   

(ďalej len „vypožičiavateľ“)  

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je výpožička predmetu výpožičky, ktorý je vo vlastníctve 

požičiavateľa, vypožičiavateľovi. 

2. Predmetom výpožičky je Kompostér JRK 1050 PREMIUM (ďalej aj ako „kompostér“). 

3. Požičiavateľ prenecháva kompostér vypožičiavateľovi do bezplatného užívania po dobu 5 

rokov.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Vypožičiavateľ je povinný kompostér využívať výlučne v súlade s účelom dohodnutým v tejto 

zmluve, ktorým je zhodnocovanie (kompostovanie) biologicky rozložiteľného odpadu z 

domácnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť pre vlastné potreby 

vypožičiavateľa a jeho domácnosti.  

2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet zmluvy so starostlivosťou riadneho hospodára, 

pričom zodpovedá požičiavateľovi za prípadné škody vzniknuté na kompostéri počas celej 

doby výpožičky. Vypožičiavateľ je povinný chrániť kompostér pred zničením, stratou, 

odcudzením alebo poškodením a v prípade, ak dôjde k vzniku niektorej z týchto skutočností, 

túto bezodkladne oznámiť požičiavateľovi.  

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a 

neukladať biologicky rozložiteľný odpad do ostatného komunálneho odpadu, resp. vytvárať z 

neho čierne skládky.  



4. Vypožičiavateľ je povinný umiestniť kompostér na pozemku v jeho vlastníctve alebo vo 

vlastníctve členov jeho domácnosti, alebo na pozemku, ku ktorému má vypožičiavateľ alebo 

člen jeho domácnosti užívacie právo.  

5. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na prípadnú opravu a údržbu vypožičaného kompostéra.  

6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať kompostér do výpožičky tretím osobám, resp. inak im 

umožniť jeho využívanie. To neplatí pre členov domácnosti občana.  

7. V prípade, ak vypožičiavateľ nebude môcť kompostér využívať podľa článku III. ods.1, je 

túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť požičiavateľovi, a pokiaľ nebude dohodnuté 

inak, kompostér zároveň bezodkladne vrátiť. Vypožičiavateľ je povinný informovať členov 

svojej domácnosti, reps. blízke osoby, že v prípade jeho úmrtia pred uplynutím doby 

výpožičky je potrebné túto skutočnosť oznámiť požičiavateľovi.  

8. Vypožičiavateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s predmetom 

výpožičky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/192, uzavretej medzi Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  

Bratislava, IČO: 42181810 v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia, so sídlom 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031 (ďalej ako „poskytovateľ“) 

a požičiavateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:  

a) poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

ním poverené osoby,  

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.  

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

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

zmluvnými stranami, inak sa na ne neprihliada.  

3. Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a predmet zmluvy vrátiť 

požičiavateľovi, len ak ho už nebude potrebovať, a to v nepoškodenom stave; požičiavateľ je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že vypožičiavateľ neužíva predmet zmluvy riadne 

alebo ho užíva v rozpore s účelom, ktorému predmet zmluvy slúži, resp. v prípade zistenia 

porušenia niektorej z povinností vypožičiavateľa podľa tejto zmluvy.  

4. Kompostér spolu s brožúrou o správnom kompostovaní je vypožičiavateľovi odovzdaný na 

základe realizácie projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov v obci Nižná“, kód ITMS 2014+: 310011L467, realizovaného v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia.  

5. Vypožičiavateľ dáva požičiavateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených 

v tejto zmluve vo svojom informačnom systéme. Vypožičiavateľ dáva výslovný súhlas 

s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve osobám uvedeným v čl. III 

ods. 8.  

 

 



6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa. Vecno-právne účinky 

nastanú odovzdaním predmetu výpožičky požičiavateľom a jeho prevzatie vypožičiavateľom. 

Preberací protokol je prílohou tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, 

jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a 

nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi.  

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých  každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom.  

 

 

 

V Nižnej dňa                  V Nižnej dňa  

 

 

 

 

 

 

 

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

 za požičiavateľa                    vypožičiavateľ 

 Ing. Jaroslav Rosina 


