
Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavate!': Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierík, starosta obce 

(ďalej len „požičiavate!*') 

a 
/ 

Vypožičiavate!': 

Bydlisko: 0 
i 

Adresa nehnuteľnosti: T 1 

(ďalej len „vypožičiavate! 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavate!' potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok IĎ. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavate!' ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľje povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavate ľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 
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a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavate! 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok n. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok IH. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéra poverenou osobou zo strany požičiavate ľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámeqia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na intemetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 



Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierík, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 
• 

(ďalej len „vypožičiavateľ 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok m. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok m. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavatela. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavate ľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierík, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 0 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavať 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok m. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavate!'je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavate ľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: i 
(ďalej len „vypožičiavate!* 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok n. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok m. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavatei ; 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode L, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ j e povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámeqia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

OBEC i 
0 t 3 18 LIE 

Vypožičiavate!': 
/ 



Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierík, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavate!'je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v 51, II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čí. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

OBEC t 
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V zastúpení: Ing. Pavol Gašpier 
starosta ofófcePavoJ 
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Požičiavateľ: 
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ZMLUVA 
O V Ý P O Ž I Č K E PLASTOVÉHO K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

Vypožičiaval: h/0(ffL._ plfcUj^ 
Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavate , 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2 . Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2 . Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak. aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľje povinný: 
a) umiestniťkompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2 . Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou ajej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2 . Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 
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ZMLUVA 
O V Ý P O Ž I Č K E PLASTOVÉHO K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

| Vypožičiavateľ: j Gl^UUt- \ " j 
! Bydlisko: 
i 1 

Adresa nehnuteľnosti: 
i j i 
(ďalej len „vypožičiavateľ"' 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne, prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak. aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniťkompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

Vypo?iČiavatei: 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavatel 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok n. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok m. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavate ľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: — — — — — — 1 1 1 1 - 1 • 1 — "i 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľje povinný: 
a) umiestniťkompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

Požičiaväteľ: 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

1 Vypožičiavateľ: j ^ ľ D / U / l / / * D 7 [ j 
Bydlisko: 

I i — j 
Adresa nehnuteľnosti: j 

i I 
(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok m. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie j e oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavate!'je povinný: 
a) umiestniť-kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

OBEC L i c r A ' * 

Požičiavateľ: 
V zastúpení: Ing. Pavol C 

starosta obcí Saépierik 
o b G e 
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ZMLUVA 
O VÝPOŽIČKE PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRA 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: -7 V 
Bydlisko: 

j 
Adresa nehnuteľnosti: • 

• 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

• 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok H. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok IH. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniťkompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičkv v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Požičiavateľ/ 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpier 

starosta obce 

-•J 
-" "3 

Vypožičiavate!': 
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ZMLUVA 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavate!'je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

° ' 3 7 8 U 

Požičiavateľ: 
V zastúpení: IngT 

starosta 
Sk 

V'i Vypožiči 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E PLASTOVÉHO K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: ^ , / 
0\JCK 

Bydlisko: 0 
i i • 

Adresa nehnuteľnosti: ; 
i 

(ďalej len „vypožičiavatel 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

OBEC LIETA 
LIETAVA 

Vypožičiavate ľ: 

2 



Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E PLASTOVÉHO K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 
í 

Adresa nehnuteľnosti: j 
i 

(ďalej len „vypožičiavateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniť kompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavate ľa. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

JB EC 
Požičiavateľ: 
V zastúpení: Ing. Pavol 
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Vypožičiavateľ: 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E PLASTOVÉHO K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavateľ: 

Bydlisko: 

Adresa nehnuteľnosti: i i 
< 

(ďalej len „vypožičiavateľ 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok ffl. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniťkompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavate ľa o odstúpení od zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 
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Požičiavateľ: ^ Vypožičiavateľ: n̂J* 
V zastúpení: Ing. Pavol Gajp£ 

starosta obce Ing. jpi£.. 
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Z M L U V A 
O V Ý P O Ž I Č K E P L A S T O V É H O K O M P O S T É R A 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s Všeobecne záväzným nariadením obce Lietava č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami: 

Požičiavateľ: Obec Lietava 
So sídlom: Obecný úrad v Lietave, Lietava 146,013 18 Lietava 
V zastúpení: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce 

(ďalej len „požičiavateľ") 

a 

Vypožičiavate.': | fl^ J g ^ ^ • 

Bydlisko: 
L 

Adresa nehnuteľnosti: 
(ďalej len „vypožičiavatel 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Na základe tejto zmluvy o výpožičke požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného 
užívania plastový kompostér o objeme min. 900 litrov (ďalej len „kompostér") za podmienok určených touto 
zmluvou. 

Článok II. 
Účel výpožičky 

1. Kompostér odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi pri podpise tejto zmluvy o výpožičke, čo 
vypožičiavateľ potvrdzuje svojim podpisom. 

2. Účelom výpožičky je zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný odpad vypožičiavateľom, a tak prispieť k skvalitneniu životného prostredia v obci. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom kompostéra. 
2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi kompostér za účelom zhromažďovania a kompostovania 

domového a záhradného kompostovateľného odpadu. 
3. Požičiavateľ bezplatne prenecháva vypožičiavateľovi kompostér v stave spôsobilom na riadne užívanie a 

vypožičiavateľ ho v takomto stave bez výhrad prijíma. 
4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť nakladania s komunálnym domovým 
odpadom. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať kompostér so starostlivosťou riadneho hospodára a iba na účely 
ukladania kompostovateľného odpadu tak, aby na kompostéri nevznikli žiadne škody. 

6. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 
7. Vypožičiavateľ nie j e oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácii, resp. 

vyprázdňovaní poškodiť tento kompostér. 
8. Vypožičiavateľ nieje oprávnený dať kompostér do výpožičky, resp. prenájmu tretím osobám. 



9. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) umiestniťkompostér na vlastnom pozemku, 
b) v prípade potreby zabezpečiť dezinfekciu vypožičaného kompostéra, 
c) ukladať kompostovateľný odpad do vypožičaného kompostéra. 

10. Vypožičiavateľ má zakázané: 
a) presúvať bez predchádzajúceho oznámenia oprávnenej organizácii vypožičaný kompostér pre inú 

nehnuteľnosť ako je uvedená v čl. II. tejto zmluvy, 
b) spaľovať ostatný komunálny odpad a trávu vo vypožičanom kompostéri, 
c) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

11. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia kompostéra pred uplynutím doby výpožičky podľa 
čl. IV. tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať oprávnenú 
organizáciu. Táto mu však už neposkytne náhradný kompostér. 

12. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
13. V prípade, že počas trvania doby výpožičky dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v 

čl. I. tejto zmluvy (napr. predaj, darovanie), je vypožičiavateľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť požičiavateľovi a kompostér prenechať novému vlastníkovi nehnuteľnosti. 

14. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Ak vznikne v 
dôsledku takejto skutočnosti potreba upraviť znenie niektorých ustanovení zmluvy, vyhotoví požičiavateľ 
príslušný dodatok k zmluve. 

15. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že strpí na svojom pozemku kontrolu dodržiavania podmienok užívania 
kompostéru poverenou osobou zo strany požičiavateľa. 

Článok IV. 
Doba výpožičky, zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01. 11. 2023 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby výpožičky uvedenej v bode 1., 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy pred uplynutím doby výpožičky v prípade, ak 
vypožičiavateľ nebude užívať kompostér riadne v súlade s touto zmluvou a jej účelom; v takomto prípade je 
požičiavateľ povinný vrátiť kompostér bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení písomného 
oznámenia vypožičiavateľa o odstúpení od zmluvy 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva o výpožičke sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
5. Táto umluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení na internetovej stránke Obce Lietava. 

OBEC U 
0 1 3 1 8 LIE1 

Požičiavateľ: 
V zastúpení: Ing. Pavol O f̂ä 

starosta obce Gašpierik 
a o b c e 

Vypožičiavateľ: 


