Zmluva o vypožičaní
č.1/2022/119
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi
Požičiavateľ:
Obchodné meno:
Obec Veľké Chlievany
Sídlo:
Veľké Chlievany 80,956 55 Veľké Chlievany
V zastúpení:
Bc. Zuzana Flórová- starostka obce
IČO:
00311260
DIČ:
2021054332
(ďalej len „požičiavateľ“)
a
Vypožičiavateľ:
Meno a priezvisko: F. K.
Trvalý pobyt:
Veľké Chlievany
Narodený:
Rodné číslo:
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
(Požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„Zmluvná strana“)
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.Požičiavateľ je vlastníkom hnuteľnej veci, ktorá je predmetom zmluvy.
Článok 2
Predmet zmluvy a doba trvania
2.1.Touto zmluvou sa požičiavateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť vypožičiavateľovi
740 L kompostér po dohodnutú dobu a za dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy a
vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet vypožičania užívať, opatrovať, chrániť ho pred
poškodením, stratou a zničením.
2.2.Požičiavateľ prehlasuje, že na predmete vypožičania neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená
alebo iné užívacie právo v prospech tretej osoby, ani iné právne povinnosti, ktoré by
vypožičiavateľa obmedzovali vo výkone ich práva podľa tejto zmluvy.
2.3.Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou od 24.03.2022
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1.Požičiavateľ je oprávnený a povinný:
 Uložiť kompostér na pozemok CKN parcela č. 364/38 k.u. Veľké Chlievany
 dovzdať vypožičiavateľovi predmet vypožičania v stave spôsobilom na riadne
a dohodnuté užívanie, v súlade s podmienkami tejto zmluvy,
 požadovať vrátenie predmetu vypožičania ak pominul dôvod užívania,
 oboznámiť vypožičiavateľa s obsluhou a užívaním,

 vykonávať náhodné kontroly za účelom zistenia stavu predmetu vypožičania,
 odstúpiť od zmluvy, ak vypožičiavateľ závažným spôsobom porušil zmluvu alebo ak
opakovane, napriek upozorneniu menej závažne porušil zmluvu.
3.2.Vypožičiavateľ je oprávnený a povinný:
 užívať predmet vypožičania riadne, v súlade s touto zmluvou,
 chrániť predmet vypožičania pred stratou, zničením alebo poškodením, v opačnom
prípade je povinný uhradiť požičiavateľovi finančné náklady s uvedením predmetu
vypožičania do pôvodného stavu tak, aby sa uviedol do pôvodného stavu, ak je to
možné, ak nie tak uhradiť plnú sumu. O vzniknutej škode je vypožičiavateľ povinný
bezodkladne písomne informovať požičiavateľa s podrobným opisom stavu.
 nahlásiť závadu alebo poruchu, stratu, zničenie alebo odcudzenie,
 neposkytnúť predmet vypožičania tretej osobe,
 po skončení vypožičania odovzdať požičiavateľovi predmet vypožičania v stave v akom
ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie,
 poskytnúť požičiavateľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly stavu vecí.
Článok 4
Odovzdanie predmetu výpožičky
4.1.Odovzdanie predmetu vypožičania sa uskutoční v sídle požičiavateľa na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu vypožičania.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a zverejnením
na webovom sídle obce www.velkechlievany.com.
5.2.Vypovedanie zmluvy alebo ukončenia platnosti tejto zmluvy sa spravuje všeobecnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5.3.Všetky ostatné otázky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a súvisiacimi predpismi, ktoré sú svojou povahou im najbližšie.
5.4.Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
5.5.Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú,
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
5.6.Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu
vypožičania.
5.7.Vypožičiavateľ týmto čestne prehlasuje, že dáva požičiavateľovi svoj výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na
uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby a má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním. Práva vpožičiavateľa vymedzuje najmä podľa Článku 4 odsek 11
nariadenia GDPR a je povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa GDPR,
ďalej potvrdzuje podpísaním tejto zmluvy, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť
v súlade s článkom 4 odsek 11 nariadenia GDPR.
Vo Veľkých Chlievanoch dňa 23.03.2022
–––––––––––––––––––––
požičiavateľ

––––––––––––––––––––––
vypožičiavateľ

Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu vypožičania
vyhotovený na základe
Zmluvy o vypožičaní uzatvorenej dňa 23.03.2022 č.1/2022/119
medzi zmluvnými stranami
Požičiavateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:

Obec Veľké Chlievany
Veľké Chlievany 80,956 55 Veľké Chlievany
Bc. Zuzana Flórová - starostka obce
00311260
2021054332

(ďalej len „požičiavateľ“)
a
Vypožičiavateľ:
Meno a priezvisko: F. K.
Trvalý pobyt:
Veľké Chlievany
Narodený:
Rodné číslo:
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
1. Na základe Zmluvy o vypožičaní uzatvorenej podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dnešným dňom, t.j. 24.03.2022
požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi a vypožičiavateľ prijíma zmluvne dohodnutý
predmet vypožičania – 740 L kompostér s uložením na pozemok CKN parcela č. 364/38 k.u.
Veľké Chlievany.
2. V čase odovzdania predmetu vypožičania - jeho stav je nepoškodený a vypožičiavateľ tento
predmet vypožičania prijíma s nasledovným vyjadrením: S predmetom vypožičania je
vypožičiavateľ spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok proti predmetu vypožičania
a preto s odovzdaním predmetu vypožičania súhlasí a tento predmet vypožičania preberá.

Vo Veľkých Chlievanoch dňa 23.03.2022

–––––––––––––––––––––
požičiavateľ

––––––––––––––––––––––
vypožičiavateľ

