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

Článok I
Zmluvné strany
Požičiavateľ:
Obchodné meno:
IČO:
Sídlo:
V zastúpení:

Obec Brzotín
00594768
Máriássyho námestie č. 167, 049 51 Brzotín
MVDr. Tiborom Garayom, starostom obce

(ďalej len „požičiavateľ“)
a
Vypožičiavateľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno):
Bydlisko:

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

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Článok II
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného
užívania 1 ks zbernej nádoby /na biologický rozložiteľný komunálny zelený odpad/
typ: plastová nádoba – hnedá, 120. litrová na dobu od ....................... do trvania zmluvy
o poskytnutí služby so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská
Sobota.
(ďalej len „predmet výpožičky“) za podmienok určených touto zmluvou.

Článok III
Podmienky zmluvy

1. Zberná nádoba poskytnutá na zber biologicky rozložiteľného zeleného komunálneho
odpadu je vlastníctvom spoločnosti Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01
Rimavská Sobota.
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť za odvoz biologicky rozložiteľného zeleného odpadu
za účelom jeho zhodnotenia 1x ročne 25,00 €/ tonu.
3. Počas trvania zmluvného vzťahu nesmie vypožičiavateľ ponechať zbernú nádobu na
užívanie inému, ani ju premiestniť na iné miesto. Vypožičiavateľ je povinný umiestniť
zbernú nádobu na pozemku, ktorého je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom
s výnimkou dní, kedy dochádza k zberu zeleného odpadu a biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu oprávnenou organizáciou.
4. Vypožičiavateľ je povinný zbernú nádobu chrániť pred odcudzením a poškodením.
V prípade straty je vypožičiavateľ povinný si zakúpiť zbernú nádobu na biologicky
rozložiteľný zelený komunálny odpad z vlastných finančných prostriedkov.
5. Zberná nádoba má životnosť 10 rokov.
6. Poverený pracovník požičiavateľa je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania
podmienok uvedených v tomto článku.
7. Vypožičiavateľ je povinný zbernú nádobu vrátiť len čo ju nepotrebuje, resp. prestane
užívať.
8. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie zbernej nádoby v prípade, ak ju
vypožičiavateľ neužíva riadne, alebo ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.
9. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie zbernej nádoby aj v prípade, že si to
vyžaduje zmena systému nakladania s odpadom zakotvená vo Všeobecne záväznom
nariadení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky na užívanie v stave
spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie.
2. Vypožičiavateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu výpožičky
a o osobitných pravidlách užívania predmetu výpožičky.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom
rovnopise.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi.

V Brzotíne, dňa: ..............................

Požičiavateľ:

......................................................
MVDr. Tibor Garay
starosta obce

Vypožičiavateľ:

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

