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ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 348/2018/Odd.ŽP/ 236 

 uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov  

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

Požičiavateľ: 
Názov: Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Poverený podpisom: Mgr. Janka Beniaková (v zmysle poverenia zo dňa 11.12.2018) 
IČO: 00317209 
DIČ: 2021339276 

 
a 

Vypožičiavateľ: 
Titul, meno a priezvisko:  Jaroslav Malenčík 
Adresa trvalého pobytu:    
Adresa umiestnenia kompostéra:   
(ak je odlišná od TP)  
Dátum narodenia (MM/DD/RRRR):       
 

Článok II  
Predmet zmluvy 

 
Na základe tejto zmluvy Požičiavateľ prenecháva Vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania 1 kus 
nového plastového kompostéra  na biologicky rozložiteľný odpad o objeme 700 litrov, montážny návod a návod 
na kompostovanie za podmienok určených touto zmluvou. (kód projektu: 310011L300) 
 

Článok III 
Účel a trvanie výpožičky 

 
1. Požičiavateľ odovzdá kompostér Vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ je dočasne oprávnený a zároveň povinný užívať kompostér 

za účelom kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrady.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že výpožička kompostéra sa uzatvára na dobu 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy 

o výpožičke.  
 

Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Požičiavateľ vypožičiava kompostér Vypožičiavateľovi v rozloženom stave, Vypožičiavateľ si vykoná  na 

vlastné náklady jeho montáž podľa montážneho návodu. 
2. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave kompostéra a o osobitných 

pravidlách užívania kompostéra, o nakladaní s obsahom kompostéra, najmä o návode na používanie a 
technických normách, vzťahujúcich sa na kompostér. 

3. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať kompostér riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. III ods. 2 tejto 
zmluvy, pričom je povinný užívať kompostér tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu. 
Vypožičiavateľ zodpovedá Požičiavateľovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety. 

4. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Požičiavateľovi akúkoľvek skutočnosť akou je 
poškodenie, zničenie a odcudzenie kompostéra.  

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že nevykoná na kompostéri  žiadne podstatné zmeny a úpravy. 
6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že zverený kompostér nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie zo 

strany Požičiavateľa.  
7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že zverený kompostér neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej 

osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osoby. 
8. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že umožní vykonanie kontroly kompostéra Oprávneným osobám vstupom do 

záhrady alebo podobného priestoru pri rodinnom dome Vypožičiavateľa, kde bude predmetný kompostér 
umiestnený.   
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Oprávnenými osobami sú najmä: 
a) Poskytovateľ, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa 
c) Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu, ktorým je Slovenská agentúra životného 

prostredia a ním poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán, ktorým je Ministerstvo financií SR a nimi poverené osoby, 
e) Orgán auditu, ktorým je Ministerstvo financií SR, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho 

auditu)  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, 
i) Poverený pracovník Požičiavateľa. 
 

Článok V 
Skončenie výpožičky 

 
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby výpožičky.   
2. Túto zmluvu možno skončiť dohodou zmluvných strán. 
3. Požičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Vypožičiavateľ neužíva  kompostér riadne 

alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému kompostér slúži. 
4. Vypožičiavateľ je povinný po skončení výpožičky Požičiavateľovi vrátiť kompostér v stave, 

zodpovedajúcom jeho opotrebeniu vo vzťahu k uplynulej dobe výpožičky, s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebovanie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

5. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú, že kompostér si Vypožičiavateľ ponechá, prechádza na 
Vypožičiavateľa vlastníctvo ku kompostéru dňom účinnosti uzavretej dohody o zmene vlastníka 
kompostéra. 

6. Pokiaľ sa Vypožičiavateľ rozhodne neponechať si kompostér, zaväzuje sa Vypožičiavateľ tento odovzdať 
požičiavateľovi a požičiavateľ sa zaväzuje prevziať od Vypožičiavateľa kompostér po skončení doby 
výpožičky najneskôr do  30 pracovných dní.  

 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné  strany  si  zmluvu  o výpožičke  pred  jej  podpisom  prečítali,  je  pre  nich  určitá  a zrozumiteľná    

a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve o výpožičke 

upravenými v Občianskom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na 
základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, 
že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú 
svoje podpisy. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požičiavateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. – Občiansky zákonník v platnom znení  

7. Vypožičiavateľ dáva súhlas Požičiavateľovi spracovávať jeho osobné údaje uvedené v článku I Zmluvné 
strany tejto zmluvy. Tieto údaje nie je možné poskytovať tretím osobám. 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 4.11.2019 

 
    Vypožičiavateľ: 
                                          

 
 

...................................................... 
Jaroslav Malenčík 

           Požičiavateľ: 
 
 
 

...................................................... 
Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

v zastúpení Mgr. Janka Beniaková 
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