Zmluva o výpožičke č.1/13/2019
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1. Požičiavateľ:

Obec Alekšince
v zastúpení:
Radoslav Ťapušík
so sídlom:
Alekšince 389
IČO:
00307726
DIČ:
2021062681

2. Vypožičiavateľ:

Meno a priezvisko : Jakub Korch
Ulica:
Číslo:
Obec: Alekšince
PSČ: 951 22

2.1

2.2
2.3

3.1

4.1
4.2

5.1
a)
b)
c)

d)

II.
Predmet zmluvy a cena
Predmetom tejto zmluvy sú tri 120 litrové zberné nádoby, určené na zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu (papier, plasty, bioodpad). Zberné nádoby sú zakúpené z finančných
prostriedkov obce Alekšince, ktoré požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do dočasného
bezodplatného užívania.
Predmetný majetok bude vypožičiavateľ dočasne užívať výlučne pre triedený zber odpadu (papier,
plasty, bioodpad) .
Účtovná hodnota majetku je určená na základe nadobúdacej ceny majetku vo výške 20,00 € pre
zberné nádoby určené na plasty, papier a bioodpad.
III.
Doba výpožičky
Majetok špecifikovaný v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy sa vypožičiava vypožičiavateľovi na dobu 5
rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
Odovzdanie a prevzatie majetku požičiavateľ a vypožičiavateľ potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.
Požičiavateľ a vypožičiavateľ spoločne konštatujú, že predmet výpožičky je v stave spôsobilom na
riadne užívanie v súlade s § 660 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, čo potvrdzujú
podpisom tejto zmluvy.
V.
Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa
Požičiavateľ je oprávnený a povinný:
odovzdať majetok v stave spôsobilom na riadne užívanie.
požadovať vrátenie majetku ak pominul dôvod jeho dočasného užívania na účely, pre ktoré bol
majetok vypožičaný (poskytnutý).
požadovať vrátenie majetku, ak sa vypožičaný majetok užíva v rozpore s účelom tejto zmluvy, čo je
špecifikované v článku II. ods. 2 tejto zmluvy, aj vtedy ak dohodnutá doba výpožičky ešte
neuplynula.
je oprávnený počas doby výpožičky skontrolovať podľa vlastného uváženia využívanie predmetu
zmluvy, jeho technický stav, či je jeho opotrebovateľnosť primeraná dobe užívania.

5.2 Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný:
a) užívať predmetný majetok riadne a len v súlade s účelom a podmienkami tejto zmluvy, starať sa
o vypožičaný majetok, v súlade s § 661 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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chrániť predmetný majetok pred jeho poškodením, stratou alebo zničením. V prípade poškodenia
predmetného majetku vinou vypožičiavateľa, je povinný uhradiť finančné náklady spojené
s uvedením majetku do pôvodného stavu tak, aby sa zabezpečili pôvodné parametre poškodeného
majetku. V prípade straty, alebo zničenia predmetného majetku si požičiavateľ vyhradzuje právo
dodať vypožičiavateľovi adekvátnu náhradu, pričom finančné náklady spojené so zabezpečením
adekvátnej náhrady je povinný uhradiť vypožičiavateľ.
písomne oboznámiť požičiavateľa o poškodení, strate prípadne zničení predmetného majetku.
oznámiť požičiavateľovi zánik dôvodu výpožičky, do sedem dní po oznámení pripraviť majetok na
vrátenie v pôvodnom stave, so zohľadnením časového opotrebenia a majetok vrátiť Ponitrianskemu
združeniu obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.
vypožičiavateľ bez súhlasu požičiavateľa nesmie prenechať majetok, ktorý je predmetom tejto
zmluvy na užívanie tretej (fyzickej alebo právnickej) osobe.
VI.
Sankcie a náhrada škody
Vypožičiavateľ je povinný nahradiť prípadnú vzniknutú škodu na predmetnom majetku, nahradenie
škody na majetku ho nezbavuje povinnosti vrátiť predmetný majetok.
Zmluvné strany pri náhrade škody sa budú riadiť ustanoveniami § 420 a nasl. zákona číslo 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany počas platnosti
a účinnosti tejto zmluvy sú povinné napĺňať obsah tejto zmluvy tak, aby predchádzali prípadným
hroziacim škodám.
Spôsob náhrady škody a termín náhrady škody si zmluvné strany dohodnú samostatnou písomnou
dohodou, v súlade s Občianskym zákonníkom v platnom znení.
VII.
Platnosť a skončenie zmluvy
Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú je uzavretá, zánikom dôvodu výpožičky (napr. odhlásenie
z pobytu v obci.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 5 rokov odo dňa jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia a podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, v znení neskorších predpisov a taktiež všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme po
jednom rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcich a na znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a dobrovoľne podpísali.
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Alekšince , dňa 24.1.2019

.........................................................................
Požičiavateľ: obec Alekšince
Radoslav Ťapuší
starosta obce

...............................................................
Vypožičiavateľ :
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