
Zmluva o vypožičaní 
č.1/2021/8 

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") 

Požičiavateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 

( ďalej len „Zmluva") 

medzi 

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

(ďalej len „požičiavatel"') 

a 

Vypožičiava teľ: 
Meno a priezvisko: 
Trvalý pobyt: 
Narodený: 

M K 
Veľké Chlievany  

( ďalej len „ vypožičiava tel"') 

(Požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu len ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako 
,,Zmluvná strana") 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

!.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 dátumom podpisu 05.10.2021 s účinnosťou 
od 06.10.2021 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1.Požičiavateľ je oprávnený a povinný: 

• odovzdať 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,





Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu vypožičania 

vyhotovený na základe 
Zmluvy o vypožičaní uzatvorenej dňa 05.10.2021 č.1/2021/8 

Požičiavateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 

medzi zmluvnými stranami 

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

( ďalej Jen „požičiavatel'")

a 

Vypožičiavatel': 
Meno a priezvisko: 
Trvale bytom: 
Narodený: 

M K 
Veľké Chlievany 

(ďalej len „vypožičiavatel"')

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. 05.10.2021
požičiavateľ odovzdáva vypožičiavatel'ovi a vypožičiavateť prijíma zmluvne dohodnutý
predmet vypožičania- 740 L kompostér.

2. V čase odovzdania predmetu vypožičania - jeho stav je nový a nepoškodený
a vypožičiavate!' tento predmet vypožičania prijíma s nasledovným vyjadrením
S predmetom vypožičania je vypožičiavateť spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok
proti· predmetu vypožičania a preto s odovzdaním predmetu vypožičania súhlasí a tento
predmet vypožičania preberá.

požičiavateľ 




