Zmluva o výpožičke č.

ýC

72017

uzatvorená podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pravenec a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany

Vypožičiavateľ:

..... ..........................č.kč.T. 9. $r.r.....................................

dátum narodenia:

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

trvalé bytom:

...... t . k

...... i - ’& Žrr...................................

(ďalej len „vypožičiavateľ“)
Požičiavateľ:

Obec Pravenec
IČO: 00318434
zastúpená starostom obce Ing. Róbertom Mikulášikom
sídlo: Obecný úrad, Pravenec 208, 972 16 Pravenec
(ďalej len „požičiavateľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy o výpožičke je kompostér bez dna, typ JRK 1000 S, o objeme 980
litrov, v počte jeden kus.

Článok III.
Účel výpožičky
1. Zmluva o výpožičke kompostéra sa uzatvára pre potreby zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov v domácnostiach obce Pravenec.
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
1. Výpožička sa uzatvára na dobu 20 rokov.

Článok V.
Ďalšie dohodnuté podmienky
1. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet zmluvy v stave spôsobilom

na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.
2 . Užívanie predmetu výpožičky je spojené výhradne s užívaním nehnuteľnosti (rodinného
domu, pozemku), na ktorej sa tvorí biologicky odpad.
3. Prípadné náklady spojené s prevádzkou premetu zmluvy a s opravami znáša
vypožičiavateľ.
4. Vypožičiavateľ je povinný strpieť prípadnú kontrolu požičiavateľa, i predmet výpožičky
užíva v súlade s účelom uvedeným v ČI. III. tejto zmluvy.
5. Vypožičiavateľ je v prípade straty alebo odcudzenia 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 nehnuteľnosti, ku ktorej sa
predmet zmluvy vzťahuje.
2. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu výpožičky v prípade, že ho
vypožičiavateľ neužíva riadne, alebo ho užíva v rozpore s účelom uvedeným v ČI. III.
tejto zmluvy a v prípade naplnenia bodu 1. tohto článku.
Článok VII.
Platnosť zmluvy a účinnosť zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce požičiavateľa.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve 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 zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise.

V Pravenci, dňa
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Vypožičiavateľ:

Požičiavateľ:
Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec

