
Zmluva o výpožičke č. 495 
uzatvorená v zmysle ust. § 659a  nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
 

I. 

Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ:        

Názov:  Obec Makov 

Sídlo:  Makov 60, 023 56  Makov 

Zastúpená:  Bc. Stanislavou Gregušovou, zamestnankyňou Obce Makov na úseku  

odpadového hospodárstva, na základe splnomocnenia a písomného poverenia 

starostom obce Ing. Mariánom Masnicom č. S357/R2181/2014 zo dňa 

25.08.2014, tel.: 0911 772 660, e-mail: makov@makov.sk  

 IČO:  00314129 

 DIČ:  2020553128, obec nie je platcom DPH 

 Banka:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

      Číslo účtu:  0311855487/0900 

      IBAN:  SK27 0900 0000 0003 1185 5487 

      BIC:  GIBASKBX 

a 

 

2.   Vypožičiavateľ:    

Nehnuteľnosť:   s. č. 19 v časti obce Potok 

Meno a priezvisko/firma: Vladimír Bugala 

Trvalý pobyt/sídlo: Potok 19, 023 56  Makov 

Dátum narodenia/IČO: .. 

    
 

II. 

Predmet výpožičky 

1. Požičiavateľ bezplatne  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom 

na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.   

2. Predmetom výpožičky je nová/používaná: 

a) 110 litrová kovová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad v počte 1 kus. 

b) 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad v počte 1 kus. 

c) 240 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad v počte 1 kus. 

d) 1100 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad v počte 1 kus. 

3. Požičiavateľ vypožičiava zbernú nádobu vypožičiavateľovi za účelom zhromažďovania 

ostatných komunálnych odpadov v zmysle § 2, ods. 9 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. 

odpadoch v znení neskorších predpisov. 
 

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom vypožičiavanej: 

a) 110 litrovej kovovej zbernej nádoby. 

b) 120 litrovej plastovej zbernej nádoby. 

c) 240 litrovej plastovej zbernej nádoby. 

d) 1100 litrovej plastovej zbernej nádoby. 

2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi zbernú nádobu za účelom riadneho nakladania 

s ostatným komunálnym odpadom.  

3. Vypožičiavateľ sa zaväzuje ukladať ostatný komunálny odpad do vypožičanej zbernej nádoby 

v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
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odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a platným VZN obce 

Makov o nakladaní s odpadmi. 

4. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet výpožičky so starostlivosťou riadneho hospodára 

a iba na účely ukladania ostatného komunálneho odpadu tak, aby na predmete výpočižky 

nevznikli žiadne škody. 

5. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavanej zbernej nádoby. 

6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený uložiť do vypožičanej zbernej nádoby odpad, ktorý by mohol 

pri manipulácii, resp. vyprázdňovaní poškodiť túto zbernú nádobu. 

7. Vypožičiavateľ nie je oprávnený dať predmet výpožičky do výpožičky, resp. prenájmu tretím 

osobám. Vypožičiavateľ nie je oprávnený robiť na predmete výpožičky zmeny bez písomného 

súhlasu požičiavateľa. 

8. Vypožičiavateľ je povinný: 

a) umiestniť zbernú nádobu na vlastnom pozemku, 

b) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou na 

verejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať stanovište vypožičanej 

zbernej nádoby na vlastné náklady, 

c) minimálne 1x do roka zabezpečiť dezinfekciu vypožičanej zbernej nádoby, 

d) starať sa o prístup k vypožičanej zbernej nádobe a čistotu stanovišťa a okolia tejto zbernej 

nádoby, 

e) ukladať ostatný komunálny odpad do vypožičanej zbernej nádoby tak, aby sa táto dala 

uzatvoriť, aby z nej ostatný komunálny odpad nevypadával a pri jej vyprázdňovaní 

neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie 

9. Vypožičiavateľ má zakázané: 

a) svojvoľne presúvať, bez oznámenia oprávnenej organizácie a obce Makov, vypožičanú 

zbernú nádobu alebo stanovište tejto nádoby, 

b) spaľovať ostatný komunálny odpad vo vypožičanej zbernej nádobe, 

c) poškodzovať vypožičanú zbernú nádobu alebo jej označovanie. 

10. V prípade poškodenia alebo zničenia predmetu výpožičky je vypožičiavateľ povinný 

požičiavateľovi uhradiť náhradu škody a to nasledovne: 

- 110 l ZN = nadobúdacia hodnota je 21,48 €, amortizácia predmetu výpožičky je 

stanovená v sume 0,2808 € za 1 kus zbernej nádoby a každý celý mesiac trvania 

výpožičky.  

- 120 l ZN = nadobúdacia hodnota je 18,45 €€, amortizácia predmetu výpožičky je stanovená 

v sume 0,2563 € za 1 kus zbernej nádoby a každý celý mesiac trvania výpožičky. 

- 240 l ZN = nadobúdacia hodnota je 26,78 €€, amortizácia predmetu výpožičky je stanovená 

v sume 0,3719 € za 1 kus zbernej nádoby a každý celý mesiac trvania výpožičky. 

- 1100 l ZN = nadobúdacia hodnota je 188,62 €€, amortizácia predmetu výpožičky je 

stanovená v sume 2,6197 € za 1 kus zbernej nádoby a každý celý mesiac trvania výpožičky. 

11. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezplatne. 
 

 

IV. 

Doba výpožičky 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.01.2020 do 19.01.2030. 

2. Výpožičku je možné predčasne skončiť: 

- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 

1 mesiac 

- písomnou dohodou zmluvných strán 

3. Požičiavateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade: 

- že vypožičiavateľ nebude užívať predmet výpožičky v súlade s touto zmluvou 

- úmrtia vypožičiavateľa, predaja alebo vydraženia nehnuteľnosti. 
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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. Vypožičiavateľ dáva súhlas požičiavateľovi spracovávať jeho osobné údaje vo svojom 

informačnom systéme. Tieto údaje nie je možné poskytovať tretím osobám.  

 

V Makove dňa 20. 01. 2020 

 

 

 

 

 

 

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

            požičiavateľ        vypožičiavateľ  


