
Požičiavateľ: ObecČierny Balog
Sídlo: Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
ičo: 00313343
DIČ: 2020463280

Zastúpenie: Ing. František Budovec, starosta

Číslo účtu: SK77 5600 000000209154 5001

Vypožičiavateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Sidlo: Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou

IČO: 00313556
DIČ: 2020463291

Zastúpenie: Jozef Katreniak, starosta

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na tejto Zmluve o výpožičke (ďalej len „Zmluva“)

ta

Článok I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je výpožička hnuteľnej veci, ktorou Vypožičiavateľoví vznikneprávo požičanú

hnuteľnú vec po dobu dohodnutú vtejto Zmluve bezplatne užívať, v súlade s článkom131. bod2 písm.

d) ZMLUVY © PRENÁJME OBECNÉHO KOMPOSTOVISKA,zo dňa 02,09,2010,

Predmetom výpožičky je štiepkovač-Tiger speed DRY 390, (ďalej len „Predmet výpožičky“), ktorý je

1 požičiavateľa v prenájme na základe ZMLUVY O PRENÁJME OBECNÉHO KOMPOSTOVISKA,

zo dňa 02.09.2010.
Predmet výpožičky, ktorý slúži na účely úpravy vytriedeného bioodpadu (dreva, konárov, lístia, slamy

aiď.), je v používanom stave primeranom jeho opotrebeniu.

ČlánokTI
Doba výpožičky a ukončenie zmluvy

Doba výpožičkyje dohodnutá na dobu neurčitú.

Výpožička sa. končí vrátením stroja, alebo dohodou Zmluvných strán, ktorú je možné uzatvoriť

kedykoľvek v priebehu trvania tejto Zmluvy v písomnej forme.

Vypožičiavateľ môže Predmet zmluvy vrátiť kedykoľvek,

Zmlava sa končí aj výpoveďou zo strany Požíčiavateľa, príčom výpoveď musí byť písomná. Výpovedná

lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca. nasledujúcim po doručení

výpovede. a Ni



to

ČlánokIII
Práva a povinnosti zmluvných strán

Požičiavateľ je povinný odovzdať Vypožičiavateľovi Predmet výpožičkyv stave spôsobilom nariadne
užívanie. Prepravu, t. j. odvoz Predmetu výpožičky od Požičiavateľa a dovoz späťsi zabezpečuje
Vypožičiavateľ na vlastné náklady, pričom je povinný pri preprave rešpektovať podmienky a inštrukcie
Požičiavateľa.
Vypožičiavateľ prehlasuje, že so stavom Predmetu výpožičky bol pred podpísaním tejto Zmluvy riadne
oboznámený a tento v plnom rozsahu akceptuje.
Zmluvné strany o prebratí Predmetu zmluvy do výpožičky spíšu preberací protokol.
Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť odbornú manipuláciu s Predmetom výpožičky, na základe
pokynov Požičiavateľa.
Vypožičiavateľ je oprávnený používať Predmet výpožičky výlučne naúčel, ktorému slúži podľa článku
I odsek2tejto Zmluvy.
Vypožičiavateľ je povinný chrániť Predmet výpožičky pred poškodením, stratou a zničením a Je povinný
sa o Predmet výpožičky riadne starať, vykonávať na ňom potrebnú údržbu a opravy.
Vypožičiavateľ nesmie prenechaťPredmet výpožičky do užívania (akýmkoľvek spôsobom) tretej osobe.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto Zmluvy dostanú,
budú riešené v prvom rade dohodou. Ak nedôjde k dohode, platí, že prípadne spory budú rozhodované
riadnymi súdmi.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na
vedomie, že podľa ustanovenia $5a ods. 1 a nasl. zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov,je táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou. V súlade s
ustanovením $47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
nadobúda táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim podni jej Zverejnenia.
Skutočnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom v aktuálnom znení ako aj
inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Všetky zmenya doplnenia tejto Zmluvy sa uskutočnia formou písomného dodatku nazáklade súhlasného
prejavu oboch Zmluvných strán.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá Zmluvná
strana.
Zmluvnéstrany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu s Jej znením ju
podpísali.

V Čiernom Balogu, dňa 17. 10. 2022

za POŽIČIAVATEĽ
Ing. František Budovec

starosta

VYPOŽIČIAVATEĽ
Jozef Katreniak

starosta

Strigáč Miroslav
Zakrytie1

Strigáč Miroslav
Zakrytie1

Strigáč Miroslav
Zakrytie1



Prílohač. :1

PREBERACÍ PROTOKOL

Odovzdávajúci: Obec Čierny Balog
Sídlo: Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog

Zastúpený: Ing. František Budovec, starosta

Preberajúci: Obec Lom nad Rimavicou

Sídlo: Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou

Zastúpený: Jozef Katreniak, starosta

Podpisom preberacieho protokolu odovzdávajúci udeľuje preberajúcemu právo používania
hnuteľnej veci, štiepkovača Tiger speed DRV 390, vsúlade so zmluvou o výpožičke
hnuteľnej veci, zo dňa 17. 10. 2022. Týmto dňom sa stáva udelenie práv na používanie
predmetnej hnuteľnej veci účinným.

Preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o výpožičke hnuteľnejveci.

V Čiernom Balogu, dňa 17. 10. 2022—EA03EC CIERNY BALO
OBECNÝ ÚRAD

976 52 (7) aotvD RIMAVICOU
Za odovzdávajúceho: Za preberajúceho:

Ing. František Budovec Jozef Katreniak

Starosta starosta

Strigáč Miroslav
Zakrytie1

Strigáč Miroslav
Zakrytie1


