
ZMLUVA
o nájme hnutel'ných vecí

uzavretá v anysle ust. $ 663 a nasl. oběianskeho zákonníka
medzi účastníkmi dřla: 26. 07 . 20ll

1. Obec K O L T A, 941 33 Kolta,
zastúpená starostka obce lda Krnčanová
tčo: oosos 986
č. účtu: l70627172to200

ako prenajímatel'
a

2. Anna Stachová
Kolta 437

ako nájomca

I.
Prenajímatel' prenecháva nájomcovi za odplatu:

Nákladný automobil AVIA 30 K , Nz -579 BC v stave spósobilom na dohodnuté uŽívanie,
wátane obsluhy automobilu. Ak má prenajímaná vec vady' pre ktoré ju nemoŽrro riadne
uživať, ďebo ktoré také užívanie st'aŽujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec
slúžiaca tomu istému účelu.

il.
Nájomný pomer vz.ntká dtom 27 .O7 .2Oll avzatváta sa do 27 .07 .20ll

nájom bude nahlásený nájomcom vopred, pred Žiadaným nájmom na zíklade písomnej alebo
telefonickej obj ednávky.

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

povahe aurčeniu. Za opotrebenie prenajatej veci spósobné riadnym užívaním nájomca
nezodpovedá.

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

nie je oprávnený dať prenajatu vec do podnájmu tretím osobám a že v opačnom prípade je
opravnený prenajímatel' od tejto zmluvy odstupiť.

v.
Nájomca sa zavázuje ohlásit' prenajímateťovi bez zbyočného odkladu vzniknuté

poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatej veci. Berie na vedomie, Že jeho povinnostbu
nahradiť škodu spravuje ust. občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu. Prenajímateť
však zodpovedá za škodu s@sobenú prevádzkou a obsluhou vozídla pri premávke vozidla na
pozemných komunikáciách.



VL
Nájomca sazavázuje zaplatiť nájomné za prenajatu vec:

Nákladný automobil AVIA 30 K ŠPZ : NZ _ 579 BC
'za |<aŽdý 1 km jazdy 0'53 € lktoré sa platí na z'ik|ade faktury po odovzdaní veci pri
skončení nájmu, a to bankovým prevodom, prípadne v hotovosti do pokladne prenajímateťa'

Ak má prenajatá vec vady, pre ktoré ju nemožno riadne užívať, alebo ktoré užívanie
sťažujú, má právo na odpustenie nájomného alebo na zťavu nájomného zadobq po ktoru vec
nemožno pre jej vadu riadne užívať, buď vóbec alebo len zasťažrenýchpodmienok.

VII.
Ak nájomca wáti vec po dohodnutej dobe nájmu uvedenej v zmluve, je povinný platiť

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

vlu.
Po skončení nájmu sa nájomca zav'ázuje odovzdať prenajatu vec prenajímatel'ovi

v stave, v akom ju ptevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
V prípade straty alebo zničenia veci sa nájomca zaváanje platiť prenajímatel'ovi

nájomné a poplatok z omeškania, dokiď stratu alebo zrričenie prenajímateťovi neoh|iási.

Ix.
Zmluvu je moŽné meniť a dopíňať len fornott písornných dodatkov k nej,

podpísaných obclma zmluvnými stranami'
Učastrríci si zmluvu prečítali' jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoruěne

podpísali.
Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov slúŽiacich na tento úěel' podťa

zilkona č,. 428/2002 Z.z., o ocbrane osobných údajov.
Na právne vzťaby touto anluvou neupfavené sa vzt'ahuiú príslušné ustanovenia

občianskeho ziíLlronníka.

V Kolte dřa:26.07.201l

ď%,{,.l úr*
nájomca
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