
Zmluva o výpožičke kompostéru  

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

v znení neskorších predpisov 
 

I. Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ: 

Názov:  Obec Bohdanovce nad Trnavou 

Sídlo:  919 09 Bohdanovce nad Trnavou 268 

Zastúpená: Miroslav Sučák, starosta obce 

tel.: 0907 748 062, e-mail: bohdanovcenadtrnavou@gmail.com 

IČO:  00312266 

DIČ:  2021133642, obec nie je platcom DPH 

Banka:  VÚB Banka, a.s., pobočka Trnava 

Číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 0862 0212 

a 

2. Vypožičiavateľ: 

Osoba splnomocnená členmi domácnosti uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 

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 rozoberateľný kompostér na biologicky rozložiteľný odpad. 

3. Typ, objem kompostéra a počet zapožičaných kusov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

4. Požičiavateľ vypožičiava kompostér vypožičiavateľovi v rozloženom stave, vypožičiavateľ si vykoná 

na vlastné náklady jeho montáž podľa Montážneho návodu, ktorý je súčasťou balenia dodaného 

kompostéra. 

5. Požičiavateľ zapožičiava kompostér vypožičiavateľovi za účelom zhromažďovania biologicky 

rozložiteľných odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch v znení neskorších predpisov, 

v zmysle Dohody o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorá 

je prílohou č. 1 tejto zmluvy a v zmysle platných VZN obce č. 46/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohdanovce nad Trnavou, ktoré sa týkajú 

nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi. 

6.  Predmet výpožičky požičiavateľ nadobudol z projektu „Obstaranie kompostérov pre obyvateľov 

menších obcí spadajúcich do MFO Trnava“ od RO Ministerstvo životného prostredia SR, ktorý obec 

riešila cez Združenie obcí mestskej oblasti Trnava.   

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom vypožičiavaného 700 litrového kompostéra. Jeho 

nadobúdacia cena u požičiavateľa je 117,54 €. 

2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi 1 ks  kompostéra za účelom riadneho kompostovania 

biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle Návodu na kompostovanie, ktorý je prílohou č. 3 tejto 

zmluvy. 

3. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 

4. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéru. 

5. Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do výpožičky, resp. prenájmu tretím 

    osobám. 



6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený robiť na predmete výpožičky zmeny bez písomného súhlasu 

    požičiavateľa.  

7. Vypožičiavateľ je povinný:  

a) umiestniť vypožičaný kompostér na vlastnom pozemku,  

b) vybudovať stanovište vypožičaného kompostéru na vlastné náklady,  

c) starať sa o prístup ku kompostéru a o čistotu jeho stanovišťa a okolia,  

8. Vypožičiavateľ má zakázané:  

a) využívať vypožičaný kompostér na iný účel než na kompostovanie biologicky rozložiteľného 

    odpadu,  

c) poškodzovať vypožičaný kompostér.  

9. V prípade poškodenia alebo zničenia predmetu výpožičky je vypožičiavateľ povinný 

 požičiavateľovi uhradiť náhradu škody a to nasledovne: nadobúdacia hodnota kompostéru je 

 117,54 €, amortizácia predmetu výpožičky je stanovená v sume 1,96 € za 1 kus a za každý celý 

 mesiac trvania výpožičky. 

 

IV. Doba výpožičky 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2019 do 1.3.2024 

2. Výpožičku je možné predčasne skončiť: 

a) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 1 

mesiac, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

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

a) že vypožičiavateľ nebude užívať predmet výpožičky v súlade s touto zmluvou,  

b) úmrtia vypožičiavateľa, predaja alebo vydraženia nehnuteľnosti.  

 

V. Záverečné ustanovenia 

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

    ustanoveniami 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 spracovávať jeho osobné údaje vo svojom  

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

6. Prílohy tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Splnomocnenie 

Príloha č. 2: Dohoda o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

Príloha č. 3: Montážny návod a Návod na kompostovanie 

 

V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa 1.3.2019 

 

 

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

          požičiavateľ                 vypožičiavateľ 


