Z M L U VA O V Ý P O Ž I Č K E
uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
Požičiavateľ:
Obec Malý Krtíš
So sídlom Družstevná 2, Malý Krtíš, 990 01
IČO: 17061733
Zastúpená: Ing. Václavom Hájevským, starostom obce
(ďalej len „požičiavateľ“)
Vypožičiavateľ:
Stanislav Kurčík
(ďalej len „vypožičiavateľ“)
I.
Predmet zmluvy
1.1. Touto zmluvou sa požičiavateľ zaväzuje vypožičiavateľovi poskytnúť 2 ks
kompostér Silo JRK 900 (ďalej len „kompostér“).
II.
Výška sumy a splatnosť výpožičky
2.1.Vypožičiavateľ sa zaväzuje zaplatiť požičiavateľovi za jeden kompostér sumu 1,- Euro za
celú dobu výpožičky.
III.
Doba užívania
3.1. Požičiavateľ odovzdáva vypožičiavateľovi predmet zmluvy dňa 17.04.2018.
Prevzatie predmetu zmluvy potvrdzuje vypožičiavateľ podpisom na tejto zmluve.
3.2. Požičiavateľ má právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy , ak vypožičiavateľ neužíva
predmet zmluvy riadne v zmysle s ustanoveniami uvedenými v článku IV. tejto zmluvy.
3.3. Zmluva sa uzatvára na dobu 15 rokov od odovzdania predmetu zmluvy vypožičiavateľovi.
Po uplynutí tejto doby prechádza predmet zmluvy do vlastníctva vypožičiavateľa.

IV.
Podmienky užívania predmetu zmluvy
4.1. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet zmluvy do užívania inej osobe.
4.2. Vypožičiavateľ je povinný užívať predmet zmluvy riadne, v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy a účelom, ktorému slúži. Je povinný chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou alebo
zničením.

4.3. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia predmetu zmluvy je vypožičiavateľ povinný
nahradiť požičiavateľovi škodu, ktorá mu v súvislosti s tým vznikla, do 30 dní odo dňa doručenia
výzvy požičiavateľa, a to vo výške obstarávacích nákladov v sume 44,20 €/komposter.

V.
Záverečné ustanovenia
5.1. V prípade vzniku povinnosti vrátiť predmet zmluvy je vypožičiavateľ povinný vrátiť
predmet zmluvy požičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal. V prípade zistenia škody na predmete
zmluvy nad rámec obvyklého opotrebenia, sa vypožičiavateľ zaväzuje túto nahradiť podľa ustanovení
čl.IV. ods.4.3.
5.2. Otázky touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
5.3. Táto zmluva s obsahom ktorej zmluvné strany súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú,
nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5.4. Zmluvu je možné meniť len s obojstranným písomným súhlasom obidvoch zmluvných
strán.
5.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
požičiavateľ a jedno vyhotovenie vypožičiavateľ.
V Malom Krtíši, dňa 17.04.2018

Požičiavateľ:

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

Vypožičiavateľ:

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

