
 

Zmluva o výpožičke č.474/2019 

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

v znení neskorších predpisov a § 15 bod 4.3. písm. b) VZN  Mesta Brezna č.    

05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými          

odpadmi v meste Brezno v znení neskorších dodatkov  

  

I.  

Zmluvné strany  

  

1. Požičiavateľ:         

 Názov:    Mesto Brezno 

 Sídlo:    Nám. Gen. M.R Štefánika 1/1, 977 01  Brezno 

        V zastúpení:  Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno, 

zastúpené Ing. Lukášom Jeremiášom, riaditeľom TS 

(ďalej len „oprávnená organizácia“) 

 

      IČO:       00183067 

      DIČ:    2021222984 

      Banka:    Prima banka Slovensko , a.s. pobočka Brezno 

      IBAN:       

      BIC:    

  

 

2. Vypožičiavateľ:    

Titul, meno, priezvisko: Mgr. Janka Hazáková 

      Bytom: Brezno, Podkoreňová  
 

  

 

 

II.  

Predmet výpožičky  

    

1. Predmetom výpožičky je nový 900 litrový kompostér, v počte 1 kus (ďalej len 

„kompostér“). 

2. Kompostér sa poskytuje pre nehnuteľnosť: rodinný dom na ul.  Podkoreňová 

 

3. Požičiavateľ vypožičiava kompostér vypožičiavateľovi za účelom zhromažďovania          

a kompostovania domového a záhradného kompostovateľného odpadu v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z.  o odpadoch v  znení neskorších 

predpisov.  

4. O odovzdaní kompostéra do užívania  vypožičiavateľovi bude vyhotovený písomný 

protokol, podpísaný zmluvnými stranami. 

 



 

 

III.  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

  

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra.   

2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania 

a kompostovania domového a záhradného kompostovateľného odpadu.  

3. Požičiavateľ bezplatne  prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na 

riadne užívanie a vypožičiavateľ ho  v takomto stave bez výhrad prijíma.    

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania 

s komunálnym domovým  odpadom.  

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér  so starostlivosťou riadneho hospodára a iba 

na účely ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne 

škody.  

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra.  

7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri 

manipulácii, resp. vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér.  

8. Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím 

osobám. 

9.  Vypožičiavateľ je povinný:  

a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku,  

b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra,  

c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané:  

a) presúvať bez  predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný 

kompostér pre inú nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy  

b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri,  

c) poškodzovať vypožičaný kompostér.  

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby 

výpožičky podľa čl. IV. tejto zmluvy  je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti 

bezodkladne informovať oprávnenú organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný 

kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne.  

13. V prípade,  že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva  

k nehnuteľnosti  uvedenej v čl. I. tejto zmluvy  (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ 

povinný bezodkladne  oznámiť túto skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať 

novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

Ak vznikne  v dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení 

zmluvy, vyhotoví požičiavateľ príslušný dodatok k zmluve. 

 

 

 



                                                           IV.  

                                    Doba výpožičky, zánik zmluvy 

  

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.7.2024 

2. Táto zmluva zaniká:  

-     uplynutím doby výpožičky  uvedenej v  bode 1. 

- písomnou dohodou zmluvných strán  

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky 

v prípade, ak vypožičiavateľ nebude užívať kompostér  riadne v súlade s touto zmluvou  

a jej účelom; v takomto prípade je  požičiavateľ povinný  vrátiť kompostér bezodkladne, 

najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného oznámenia vypožičiavateľa  

o odstúpení od zmluvy 

 

  

    

                                                                   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.  

 

 

V Brezne,  dňa 08.10.2019 

  

  

  

  

  

  

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

             požičiavateľ              


