Zmluva o výpožičke kompostéra č. ..../2021
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany
1. Požičiavateľ :
Názov:
Obec Richnava
Sídlo:
053 51 Richnava 261
Zastúpený: Ivan Dunka, starosta obce
IČO:
00329525
DIČ:
2021331510
(ďalej len „obec“)
2. Vypožičiavateľ :
ako zástupca domácnosti
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa domácnosti:
ID:
(ďalej len „obyvateľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom výpožičky je plastový kompostér typ JRK 900 SMART (H2) , o objeme 830 litrov a hmotnosti
26 kg, ktorého vlastníkom je obec, a ktorý je označený názvom Obec Richnava a erbom obce.
Nadobúdacia cena tohto kompostéra u požičiavateľa je 76,80 € s DPH za 1 kus.
Čl.III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Obec odovzdá obyvateľovi jeden nový, kompletný a bezchybný kompostér v rozloženom stave, montážny
návod a brožúru o kompostovaní. Montáž kompostéra si zabezpečí obyvateľ.
2. Obyvateľ je povinný kompostér využívať výlučne v súlade s účelom dohodnutým v tejto zmluve, ktorým je
kompostovanie potravinového odpadu a kuchynského odpadu z domácnosti a biologického odpadu zo
záhrady. Využívanie kompostéra je viazané na domácnosť a nehnuteľnosti nachádzajúce sa na adrese
domácnosti, ktorá je uvedená v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.
3. Obyvateľ sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať biologicky
rozložiteľný odpad do ostatného komunálneho odpadu.
4. Obyvateľ je povinný umiestniť kompostér na pozemku v jeho vlastníctve alebo vo vlastníctve členov jeho
domácnosti, ktorý nie je verejne prístupný. Kompostér musí byť umiestnený tak, aby svojím zápachom
a esteticky neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností.
5. Obyvateľ nie je oprávnený dať kompostér do výpožičky tretím osobám, resp. inak im umožniť jeho
využívanie. To neplatí pre členov domácnosti uvedenej v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.
6. V prípade, ak obyvateľ nebude môcť kompostér využívať pre nehnuteľnosti nachádzajúce sa na adrese,
ktorá je uvedená v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy (napr. pri presťahovaní na inú adresu), je túto skutočnosť
povinný bezodkladne oznámiť obci, a pokiaľ nebude dohodnuté inak, kompostér zároveň obci vrátiť.
7. Obyvateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy prenajatého kompostéra.
8. Obyvateľ zodpovedá obci za prípadné škody vzniknuté na kompostéri počas celej doby výpožičky.
Obyvateľ je povinný chrániť kompostér pred zničením, stratou, odcudzením alebo poškodením a v
prípade, ak dôjde k vzniku niektorej z týchto skutočností, túto bezodkladne oznámiť obci.

9. V prípade poškodenia alebo zničenia kompostéra počas doby výpožičky vinou obyvateľa alebo vinou
členov jeho domácnosti je obyvateľ povinný uhradiť obci náhradu škody vo výške nadobúdacej ceny 76,80
€ zníženej o amortizáciu, ktorá je stanovená v sume 0,85 € za každý celý mesiac trvania výpožičky.
10. Obyvateľ je povinný strpieť výkon kontroly využívania kompostéra v súlade s jeho účelom oprávnenými
osobami.
Čl.IV.
Doba výpožičky
1. Kompostér sa požičiava na obdobie 15 rokov odo dňa platnosti tejto zmluvy.
Čl.V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po
dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Richnava, www.richnava.sk.
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 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
5. Túto zmluvu o výpožičke možno pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť vzájomnou písomnou dohodou
zmluvných strán.

V Richnave, dňa ........................

.......................................
Požičiavateľ
Obec Richnava
Ivan Dunka, starosta obce

.....................................
Vypožičiavateľ
..........................

