
 

 

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 Kamenec pod Vtáčnikom 

Sídlo:  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 

Zastúpená: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce 

IČO: 00318167  

DIČ: 2021211709 

e-mail: administrativa@kamenec.sk 

tel. č.: 046-5465015  

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. Typ, objem kompostéra a počet zapožičaných kusov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

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

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

dodaného kompostéra. 

5. 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 obce Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré sa 

týkajú nakladania biologicky rozložiteľnými odpadmi. 

6. Predmet výpožičky požičiavateľ nadobudol v rámci projektu: „Kompostéry pre obec Kamenec pod 

Vtáčnikom“, ktorý bol spolufinancovaní z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia. 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ prehlasuje, že je vlastníkom vypožičiavaného kompostéra. Jeho nadobúdacia cena u 

požičiavateľa je 136,1947 €. 

2. Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi plastový kompostér za účelom riadneho kompostovania 

biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle Návodu na kompostovanie, ktorý je dodávaný spolu s 

kompostérom. 

3. Vypožičiavateľ má právo užívať predmet výpožičky bezodplatne. 

4. Vypožičiavateľ znáša všetky náklady na údržbu a opravy vypožičiavaného kompostéra. 

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

osobám. 

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

požičiavateľa.  

7. Vypožičiavateľ je povinný:  

a) umiestniť vypožičaný kompostér na vlastnom pozemku 

b) nalepiť na veko kompostéra priloženú nálepku, tak aby bola dobre viditeľná,  

c) vybudovať stanovište vypožičaného kompostéra na vlastné náklady,  
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d) starať sa o prístup ku kompostéru a o čistotu jeho stanovišťa a okolia, 

e) zabezpečiť, aby na veku kompostéra bola po dobu výpožičky nalepená nálepka s logom 

programu, ktorá bola dodaná spolu s kompostérom. 

8. Vypožičiavateľ má zakázané:  

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

rozložiteľného odpadu,  

b) poškodzovať vypožičaný kompostér. 

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

požičiavateľovi uhradiť náhradu škody a to nasledovne: nadobúdacia hodnota kompostéru je 

136,1947 €, amortizácia predmetu výpožičky je stanovená v sume 2,2699 € za 1 kus a za každý 

celý mesiac trvania výpožičky. 

IV. Doba výpožičky 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.06. 2019 do 06.06. 2024. 

2. 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. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim do dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť podpísané 

obidvoma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.  

4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju slobodne, vážne a na 

znak súhlasu ju podpisujú.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo 

zmluvných strán.  

6. Vypožičiavateľ dáva súhlas požičiavateľovi spracovávať jeho osobné údaje vo svojom 

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

7. Prílohy tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Dohoda o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

Príloha č. 2: Splnomocnenie/Prehlásenie, Oboznámenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov 

a Podpisový hárok splnomocnenej/spôsobilej osoby  

 

V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 06.06. 2019      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  požičiavateľ  

        Ing. Dušan Ďuriš 

           starosta obce 



Príloha č. 1            

Dohoda o domácom kompostovaní 
uzatvorená medzi 

1. Požičiavateľ: 

Názov:  Obec Kamenec pod Vtáčnikom 

Sídlo:  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 

Zastúpená: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce 

IČO: 00318167  

DIČ: 2021211709 

e-mail: administrativa@kamenec.sk 

tel. č.: 046-5465015   

a 

2. Vypožičiavateľ: 

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

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 strpieť náhodnú kontrolu, ktorá obsahuje: 

a) kontrolu existencie funkčného kompostoviska pre domácnosť, 

b) kontrolu prítomnosti bioodpadu v nádobe na zmesový komunálny odpad pre domácnosť. 

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. 

6. Kontrola sa riadi pravidlami definovanými v čl. 3 tejto dohody. 

III. Pravidlá kontroly 

1. Kontrolu môže vykonávať len osoba oprávnená vykonať kontrolu (ďalej len „Kontrolór“). 

2. Kontrolórom môže byť: 

a) zamestnanec Obce, 

b) zástupca Ministerstva Životného prostredia alebo ním poverenej osoby. 

3. Ak Kontrolór vstupuje na pozemok – pri kontrole domáceho kompostoviska, alebo keď nádoba na zmesový 

komunálny odpad nie je verejne prístupná, musí sa preukázať členovi domácnosti poverením a preukazom 

totožnosti. 

4. Kontrolór kontroluje len existenciu funkčného kompostoviska pre domácnosť a prítomnosť bioodpadu v 

nádobe na zmesový komunálny odpad pre domácnosť. 

5. Kontrolór po kontrole vyhotoví záznam z kontroly. 

V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 06.06. 2019 

 

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

    požičiavateľ :     

  Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce 
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Príloha č. 2 – viacčlenná domácnosť 

 

Splnomocnenie, Oboznámenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

Podpísaní (vypísať obyvateľov domu, aj deti):  

 

............................ nar. ..................... 

............................ nar. ..................... 

............................ nar. ..................... 

............................ nar. ..................... 

............................ nar. ..................... 

všetci bytom ......................................................, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 

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 prípade, ak obsahom tejto plnej moci je poskytnutie osobných údajov v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujem Obci súhlas s ich 

spracúvaním. 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 Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 06.06.2019 

 

Splnomocnenec prijíma splnomocnenie:        Podpis splnomocniteľa:  

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

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

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

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

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

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

   



 

Príloha č. 2 

Podpisový hárok splnomocnenej / spôsobilej osoby 

 

 

 

Typ kompostéra: THERMO KOMPOSTER KOMP 1050 

Počet kusov:  1 ks 

 

Meno a priezvisko: .......................................... 

Adresa: ........................................., 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom  

 

 

 

Dátum prevzatia: 06.06.2019  

 

 

 

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

                                                                                          

Podpis splnomocnenej/spôsobilej osoby  

(preberajúceho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


