
Zmluva o výpožičke kompostéra  

uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

I. Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ:  

Názov: Obec Úľany nad Žitavou  

Sídlo: Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou  

Zastúpená: Ing. Rudolf Frýželka – starosta obce  

IČO: 00800236  

DIČ: 2021059634 

a  

2. Vypožičiavateľ:  

Osoba spôsobilá alebo splnomocnená členmi domácnosti uvedená v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. 

II. Predmet výpožičky 

1. Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma. 

2. Predmetom výpožičky je nový plastový rozoberateľný kompostér na biologicky rozložiteľný 

odpad.  

3. Požičiavateľ vypožičiava kompostér vypožičiavateľovi v rozloženom stave, vypožičiavateľ si 

vykoná na vlastné náklady jeho montáž podľa Montážneho návodu, ktorý je súčasťou balenia 

dodaného kompostéra.  

4. Požičiavateľ zapožičiava kompostér vypožičiavateľovi za účelom zhromažďovania biologicky 

rozložiteľných odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. odpadoch v znení neskorších 

predpisov, v zmysle Dohody o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy a v zmysle platných VZN bce, ktoré 

sa týkajú nakladania biologicky rozložiteľnými odpadmi.  
 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi predmet nájmu čistý a v stave spôsobilom na riadne 

užívanie. Spolu s predmetom nájmu odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi aj návody na 

údržbu alebo prevádzku Predmetu nájmu, ktoré sa vzťahujú k prevádzke a spôsobu 

používania predmetu nájmu.   
2. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezodplatne. 

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

osobám. 

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

požičiavateľa. 

5. Vypožičiavateľ je povinný:  

a) užívať predmet nájmu tak, aby nedochádzalo k jeho nadmernému opotrebeniu, a to 

najmä, ale nielen, užívať ho obvyklým spôsobom, v súlade so zásadami vzťahujúcimi sa na 

manipuláciu s ním a jeho používanie, aplikovať najaktuálnejšie vedomosti a znalosti, 

postupovať podľa najvhodnejších postupov/procesov, používať osvedčené a zaužívané 

metódy, pričom požičiavateľ je na tento účel oprávnený vydávať pokyny, usmernenia alebo 



inštrukcie vypožičiavateľovi, a to za účelom eliminácie nadmerného opotrebenia predmetu 

nájmu alebo akéhokoľvek iného poškodenia majúceho pôvod v nadmernom opotrebení.  

b) umiestniť vypožičaný kompostér na vlastnom pozemku  

c) vybudovať stanovište vypožičaného kompostéra na vlastné náklady,  

6. Vypožičiavateľ má zakázané:  

a) využívať vypožičaný kompostér na iný účel než na kompostovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu,  

b) poškodzovať vypožičaný kompostér 

7. Vypožičiavateľ je povinný na svoje náklady udržiavať predmet nájmu v technicky 

bezchybnom stave a starať sa oň tak, aby na ňom nevznikla škoda. Ak vypožičiavateľ tieto 

povinnosti nesplní, zodpovedá požičiavateľovi za prípadnú škodu, ktorá vznikla v dôsledku 

porušenia tejto povinnosti. Vypožičiavateľ je povinný požičiavateľovi uhradiť náhradu škody a 

to nasledovne: do 2 rokov trvania výpožičky 50,00 EUR, do 3 rokov trvania výpožičky 30,00 

EUR, do 4 rokov trvania výpožičky 10,00 EUR. 

IV. Doba výpožičky 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.10.2021 do 31.10.2025. 

2. Výpožičku je možné predčasne skončiť:  

a) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

dobou 1 mesiac,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

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

a) že vypožičiavateľ nebude užívať predmet výpožičky v súlade s touto zmluvou, 

b) úmrtia vypožičiavateľa, predaja alebo vydraženia nehnuteľnosti. 
 

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. 

6. Prílohy tejto zmluvy sú: Príloha č. 1: Dohoda o kompostovanívlastného biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu Príloha č. 2: Splnomocnenie 

V Úľanoch nad Žitavou, dňa ........................    

 

 

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

       požičiavateľ         vypožičiavateľ 

   Ing. Rudolf Frýželka 



Dohoda o domácom kompostovaní               Príloha č. 1 

uzatvorená medzi 

Obec Úľany nad Žitavou 

Sídlo: Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou  

Zastúpená: Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce  

IČO: 00800236  

DIČ: 2021059634 

(ďalej len „Obec“) 

a 

Splnomocnenec:  

Osoba spôsobilá alebo splnomocnená členmi domácnosti uvedená v prílohe č. 2. 

I. Predmet dohody 

1. Splnomocnenec a Obec sa dohodli, že Splnomocnenec si bude biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad (ďalej len „bioodpad“) kompostovať formou domáceho kompostovania a 

nebude ho ukladať do nádoby na zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a 

mliečnych výrobkov) ani ho spaľovať.  

2. Na tento účel mu Obec zapožičia plastový kompostér.  

3. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že majú záujem, aby spoluprácou realizovanou na základe 

tejto dohody došlo k skvalitneniu životného prostredia v Obci. 
 

II. Základné ustanovenia dohody 

1. Splnomocnenec má zaplatený poplatok za KO za predošlé obdobia a nemá evidované 

žiadne záväzky voči Obci za komunálne odpady.  

2. Splnomocnenec vyhlasuje, že kompostovanie bude vykonávať v súlade so zásadami 

správneho domáceho kompostovania, podľa Návodu na kompostovanie poskytnutého obcou.  

3. Nehnuteľnosť má zriadené funkčné kompostovisko, kde Splnomocnenec kompostuje 

bioodpad vzniknutý z užívania nehnuteľnosti formou domáceho kompostovania a neukladá 

ho do nádoby na zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych 

výrobkov), ani ho nespaľuje  

4. Splnomocnenec je ochotný dvakrát ročne /v marci a októbri/ zaslať na kontrolu fotografiu 

využívania kompostéra na obecný úrad alebo na e-mailovú adresu 

odpady@ulanynadzitavou.sk. 

5. Splnomocnenec súhlasí s nasledovnými podmienkami:  

a) Ak kontrola zistí, že domácnosť nemá funkčné kompostovisko alebo v nádobe na zmesový 

komunálny odpad sa nachádza bioodpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych 

výrobkov), upozorní Splnomocnenca o zistených nedostatkoch.  

b) Ak Splnomocnenec nevykoná nápravu a opätovná kontrola zistí, že domácnosť nemá 

funkčné kompostovisko alebo v nádobe na zmesový komunálny odpad sa nachádza 

bioodpad, Obec je oprávnená sankcionovať Splnomocnenca v zmysle platného VZN Obce 

týkajúceho sa nakladania s týmto odpadom.  

V Úľanoch nad Žitavou, dňa ....................  

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

   Ing. Rudolf Frýželka       Splnomocnenec 

     starosta obce 

mailto:odpady@ulanynadzitavou.sk


Príloha č. 2  

Splnomocnenie, Oboznámenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Podpísaní (vypísať obyvateľov domu, aj deti):  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ...........................  
 

................................................................, nar. ........................... 
 

všetci bytom .....................................................................................,941 03 Úľany nad Žitavou 

splnomocňujem-e (meno zástupcu rodiny - ako splnomocnenec)  

.................................................................., telefónne číslo: .......................................... 

aby za mňa (nás) podpísal Zmluvu o výpožičke kompostéra a Dohodu o kompostovaní 

vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov, poskytujem Obci súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

Súhlasím, aby takto poskytnuté osobné údaje boli spracované v informačnom systéme pre 

účel uplatňovania práv a plnenia povinností, ktoré vyplývajú z tohto splnomocnenia podľa 

príslušných právnych predpisov. Zoznam osobných údajov, ktoré takto Obci poskytujem je 

nasledovný: - meno, priezvisko, - dátum narodenia, - adresa pobytu, - telefónne číslo. 

Doba platnosti tohto súhlasu je vymedzená minimálne trvaním účelu poskytnutia súhlasu. 

Takto poskytnutý súhlas som oprávnený písomne odvolať v prípade, ak Obec poruší 

povinnosti týkajúce - sa ochrany a bezpečnosti údajov o mojej osobe. Prehlasujem, že údaje 

o mojej osobe, ktoré som Obci poskytol, sú pravdivé. Týmto súhlasom nie sú dotknuté práva 

a povinnosti, ktoré Obci ako prevádzkovateľovi a Obci ako dotknutej osobe vyplývajú z 

ustanovení zákona 18/2018 Z. z 

V Úľanoch nad Žitavou, dňa ................. 

Splnomocnenec prijíma splnomocnenie:   Podpis splnomocniteľa:  

(podpis zástupcu rodiny – splnomocnenec)  (za deti do 18 r. podpisuje rodič) 

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

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

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

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

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

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

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

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


