
ZI,il"dLUvA
o nájme hnutel'nfch vecí

uzalretrí v znysle ust. $ ó63 a nasl. oböianskeho zíkonníka
medzi úöastníkmi día:09.03.201 1

1. Obec KOLTA,941 33 Kolta,
zastúpená starostka obce Ida Krnöanová
ICO: 00308 986
Ö.' űítu: 17 0627 17 2 t 0200

ako prena jímatel'
a

2 Üubo5 Bartek
Kolta 226
r.ö.

ako ná jomca

L
Plenajimatel' prenecháva nájomcovi za odplatu:

Nóliilad[y rutomobi| AVIA 30 K 
' 
Nz -579 Bc v stave spösobilom na dohodnuté uávaoie,

vnítane obsluhy automobilu. Ak má prenajímaná vec vady, pre ktorc ju nemozno ríadne
uZívat', alebo ktoIé také uzívanie st'azujú, má nájomca plávo, aby sa mu poskyla iná vec
slúiiaca tomu istému úöelu.

II.
Nájomnf pomer vzrriká <líom 09.3.201l a uzatváIa sado 09.03.2011

nájom bude nah-lásenj nájomcom vopred, pred áadan1Ím nájmom na základe písomnej alebo
telefonickej obj ednávky.

III.
Nájomca je oprávnenÍ vec uvedenú vust. öl. I. t€jto zmluvy uZíval primerane jej

povahe a uröeniu. Za opotrebenie prenajatej veci spósobné riadnyn uiívaním nájomca
nezodpovedá.

rv.
Nájomca sa zaviizuje staraf sa o to, aby na veci nevanikla skoda. Berie na vedomie, 2e

nie je opávnen} dat' prenajatu vec do podnájmu tretím osobám a ze v opaönom prípade je
oFávnenÍ prenajimatel' od tejto zmIWT odsbipif.

v.
Nájomca sa zav?izuje ohlásit' prenajímatelovi bez zbytoöného odkladu vzniknuté

poskodeÍIie, stlafu alebo zniöenie prenajatej veci. Berie na vedomi€, 2e jeho povinnost'ou
nahradif Bkodu spravuje ust. oböianskeho zákonníka o zodpovednosti za skodu. Prenajímat€r
vSak zodpovedí za Skodu spösobenú Fevádzkou a obsluhou vozidla pri premávke voádla na
pozemnlch komuikáciách.



vI-
Nájomca sa zaviizuje zaplúit niioínné za pÍenajatu vec:

NákladnÍ automobíl AVIA 30 K sPz : Nz-519 Bc
- za kaítÍ 1 km jazdy ' 0,53 € /ktoré sa platí na ziklade fakhiry po odovzdaní veci pri
skonéení nájmu, a to bankovlm prevodom, pÍípadne v hotovosti do pokladne plenajímatel'a.

Ak má plenajatá vec vady, pre ktoré ju nemoZno riadne uZívat', alebo ktoré uZívanie
st'azujú, má pnivo na odpustenie nájomného alebo na zl'avu ftájomného za dobu' po ktoni vec
nemoZno pre jej vadu riadne uzívat', bud'vöbec alebo len za st'aZenjch podmienok.

vII.
Ak nájomca wáti vec po dohodnutej dobe nájmu uvedenej v zrnluve, je povirrrtj platit'

\ájornné za prenajahi vec az do skutoéného ltátenia veci' Ak je nájomca s vrátením veci
v omeskaní, je povinnÍ zaplatit' aj poplatok z omeskania.

\1 .

Po skonöení nájmu sa fiijomca zaviizlje odovzÁal prenajatu vec prenajímatelbvi
v stave, v akom ju prevzal s prihliadnutím na oblyklé opotrebenie.

v prípade straty alebo zniéenia veci sa nájomca zaváz]uje p|aÍit prcnajímatelbvi
nájoÍnné a poplatok z omeskania, dokial stratu alebo zniöenie prenajíÍratel'ovi neolúási.

rx.
Zmluvu je moZné menit' a dopÍüat' len formou písomn:ích dodatkov knej,

podpísan:ich oboma zÍnluvn}imi strarrami.
Úöastníci si zrrrluvu preöítali, jej obsahu porozrrmelí a na znak súhlasu ju vlastnoruöne

podpísa1i.
Nájomca súhlasí so splacovaním osobnjch údajov slúZiacich na tento úöel, podl'a

zákona é. 42812002 Z.z., o ochrane osobnlch údajov.
Na právne vzt'ahy touto zmluvou neuplavené sa vzt'ahujú príslusné ustanovenia

obéianskeho zákonníka.

V Kolte dna: 09.03201I


