
"/ Z'M.LAVA
o nájme hnutel'ných vecí

uzavretáv zmysle ust. $ 663 anasl. občianskeho zákor-níka
medzi účastníkmi dňa: 14.07 . 20II

l. Obec K O L T A,941.33 Kolta,
zastúpená starostka obce Ida Krnčanová
ICO: 00308 986
č.,netu : 17 0627 17210200

ako prenajímatel'
a

2. Miroslav Rácko
Kolta 479
r.č:
OP

ako nájomca

I.
Prenaj ímateť prenecháva náj omc ovi za odplatu:

Nákladný automobil AVIA 30 K 
' 
NZ -579 BC v stave spÓsobilom na dohodnuté užívanie,

vrátane obsluhy automobilu. Ak má prenajímaná vec vady, pre ktoré ju nemoŽno riadne
vžívat', alebo ktoré také uŽívanie st'aŽujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec
slúŽiaca tomu istému úěelu.

il.
Nájomný pomer vzntká dňom 14.07.2011 auzafrira sa do 14.07.201I

nájom bude nahlasený nájomcom vopred, pred žiadaným nájmom na základe písomnej ďebo
telefonickej obj ednávky.

)

ilI.
Nájomca je oprávnený vec uvedenú v ust. čl. I. tejto zmluvy uŽívať primerane jej

povahe a určeniu. Za opotrebenie prenajatej veci spósobné riadnym uŽívaním nájomca
nezodpovedá.

IV.
Nájomca sazav'danje starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. Berie na vedomie, Že

nie je oprávnený dať prenajatu vec do podnájmu tretím osobám ažev opačnom prípade je
oprávnený prenajímateť od tejto zmluvy odstúpiť.

v.
Nájomca sa zav'azuje ohlásiť prenajímateťovi bez zbýočného odkladu vzniknuté

poškodenie, stratu alebo zniěenie prenajatej veci' Berie na vedomie, že jeho povinnosťou
nďrradiť škodu spravuje ust. občianskeho ziíkonníka o zodpovednosti za škodu. Prenajímateť
však zodpovedá z-a škodu spósobenú prevádzkou a obsluhou vozidla pri premávke vozidla na
pozemných komunikáciách.
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vI.
Nájomca sazavázuje zaplatiť nájomné zaptenajatú vec:

Nákladný automobi| AVIA 30 K ŠPZ : NZ _ 579 BC
- za kaŽdý 1 km jazdy 0'53 € /ktoré sa platí na základe faktúry po odovzdaní veci pri
skončení nájmu, a to bankovým prevodom, prípadne v hotovosti do pokladne prenajímatel'a'

Ak má prenajatá vec vady, pre ktoré ju nemoŽno riadne užívať, alebo ktoré uŽívanie
sťaŽujú, má právo na odpustenie nájomného alebo na zťavu nájomného za dobu, po ktorú vec
nemoŽno pre jej vadu riadneuživať,buď vóbec alebo len zasťažených podmienok.

vII.
Ak nájomcavráti vec po dohodnutej dobe nájmu uvedenej v zmluve' je povinný platiť

nájomné za ptenajatú vec až do skutočného vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci
v omeškaní, je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania'

VIII.
Po skončení nájmu sa nájomca zavázuje odovzdať prenajatu vec prenajímateťovi

V stave, v akom ju prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
V prípade straty alebo zničenia veci sa nájomca zavázuje platit' prenajímatel'ovi

nájomné a poplatok z omeškania, dokiať stratu alebo zničenie prenajímatel'ovi neohlási.

Ix.
Zmluvu je moŽné meniť a dopÍrať len formou písomných dodatkov k nej,

podpísaných oboma zmluvrými stranami.
Učastďci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne

podpísali'
Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov slúžiacich na tento účel, podťa

zákonaě.42812002 Z'z., o ochrane osobných údajov.
Na právne vďahy touto zmluvou neupravené sa vzt'alrujú príslušné ustanovenia

občiarrskeho zákonníka.

V Kolte dřrr: 14.07.201I

OBEC ;{OLTA
941 33 l(o|ta ě-1tčo: o$ 3oa 9a6

nájomca


