Zmluva o výpožičke kompostéra č. ........... /.............
uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Požičiavateľ:

Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí
Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský Podzámok
Zastúpené: Ing. Milada Antalová, predseda
IČO: 51 015 013
DIČ: Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.,
IBAN: SK95 5600 0000 0047 4933 1002
tel. 0918 926 805
ďalej len „združenie“

Vypožičiavateľ:

viď listina - zoznam osôb, akceptujúcich návrh Zmluvy o výpožičke
kompostéra zo dňa ..........“ďalej len „Konečný užívateľ“

Preambula
Táto listina je návrhom Združenia na uzatvorenie zmluvy o výpožičke kompostéra
v súlade s podmienkami a obsahovými náležitosťami uvedenými v tomto návrhu (ďalej len
„zmluva“). Zmluva je uzavretá prijatím návrhu Obyvateľom – Konečným užívateľom, ktorý
prijatie návrhu zmluvy potvrdí v listine označnej ako „Zoznam osôb, prijímajúcich návrh Zmluvy
o výpožičke kompostéra zo dňa ..........“. Vzor zoznamu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

I. Predmet výpožičky
1. Združenie sa zaväzuje prenechať Konečnému užívateľovi bezodplatne na dobu podľa článku III.
tejto zmluvy predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie v súlade s touto
zmluvou a Konečný užívateľ sa ho bez výhrad zaväzuje prevziať.
2. Predmetom výpožičky je nový plastový kompostér PREMIUM KOMPOSTER 1,050 m3 TOP
COMPOSTER, počet 1 kus. Ku kompostéru sa prikladá montážny návod a
brožúra ku kompostovaniu.
3. Združenie prenechá kompostér Konečnému užívateľovi v rozloženom stave. Konečný užívateľ
si vykoná na vlastné náklady jeho montáž podľa montážneho návodu.
4. Združenie poskytuje kompostér za účelom zhromažďovania biologicky rozložiteľných odpadov
v zmysle § 14 a § 81 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
5. Predmet výpožičky je financovaný v rámci projektu Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí
Ekocentra Dolná Orava, ITMS kód projektu 310011L285.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Združenie vyhlasuje, že je vlastníkom poskytovaného plastového kompostéra PREMIUM
KOMPOSTER 1,050 m³, TOP COMPOSTER.Jeho nadobúdacia cena pre Združenie je 111,55 €
(slovom stojedenásť eur a päťdesiatpäť centov)

2. Združenie prenecháva Konečnému užívateľovi kompostér výlučne za účelom riadneho
kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle návodu na kompostovanie.
3. Konečný užívateľ sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a
neukladať biologicky rozložiteľný odpad do ostatného komunálneho odpadu ani na verejné
priestranstvá v obci a mimo združenia.
4. Konečný užívateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky so starostlivosťou riadneho hospodára
a iba na účely kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu tak, aby na predmete
výpožičky nevznikali žiadne škody.
5. Konečný užívateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy kompostéra počas doby výpožičky.
6. Konečný užívateľ nie je oprávnený uložiť do kompostéra odpad, ktorý by mohol pri manipulácií,
resp. vyprázdňovaní, poškodiť tento kompostér.
7. Konečný užívateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do výpožičky, resp. prenájmu, tretím
osobám. Konečný užívateľ nie je oprávnený robiť na predmete výpožičky zmeny bez
písomného súhlasu Združenia.
8. Konečný užívateľ je povinný umiestniť kompostér iba na pozemku vo svojom vlastníctve,
nájme. Konečný užívateľ zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie
určeného zo strany Združenia.
9. Konečný užívateľ sa zaväzuje vrátiť kompostér Združeniu pri odsťahovaní sa z Združenia alebo
pri predaji nehnuteľnosti, ku ktorej užívaniu bol kompostér poskytnutý.
10. Konečný užívateľ sa o zverený majetok bude riadne starať a využívať ho len na určený účel
11. Konečný užívateľ bude informovať Združenie o poškodení a odcudzení zvereného majetku
12. Konečný užívateľ zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do
faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osoby
13. Konečný užívateľ umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám,
ktorými sú najmä:
a)
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b)
Útvar
vnútorného
auditu
Poskytovateľa/Útvar
vnútornej
kontroly
Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,
e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

III. Doba výpožičky a platnosti zmluvy
1. Doba výpožičky kompostéra je určená na neurčito počas doby platnosti Zmluvy o NFP na
nákup kompostérov, resp. počas doby udržateľnosti projektu Predchádzanie vzniku BRKO
na území obcí Ekocentra Dolná Orava, ITMS kód projektu 310011L285., t.j. min. 5 rokov
po ukončení realizácie projektu.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

IV. 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 je obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu zmluvy Konečným užívateľom jeho
podpisom na zozname osôb podľa preambuly tejto zmluvy a účinnosť nasledujúci deň po dni
jej zverejnenia na webovom sídle členov združenia.

......................, dňa..............................

.....................................
Štatutárny zástupca Združenia

