
ZMLUVA
o nájme hnutel'ných vecí

uzavretá v zmysle ust. $ 663 anasl. občianskeho zákonníka
medzi účastrríkmi dňa: l4. 1 l.201 1

l.Obec K O L T A,
941 33 Kolta,

v zastúpení: starostka obce Ida Krnčanová
lčo:oorosgso
č. účtu: 170627 |7210200

ako prenajímatel'
a

2. ondrej Levák
Cechy 202

I.
Prenajímateť prenecháva nájomcovi za odplafu:

Nakladač Novotný B -861 v stave spÓsobilom na dohodnuté uŽívanie, vrátane obsluhy.
Ak má prenajímanávec vady, pre ktoré ju nemoŽno riadne uŽivať, alebo ktoré také uŽívanie
sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec slúŽiaca tomu istému účelu'

n.
Nájomný pomer vznikádňom l4.ll.20lÍ. avzatvára sa do 14.1l.2011.Prenájom

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

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

povahe a urěeniu. Za opotebenie prenajatej veci spósobné riadnym uŽívaním nájomca
nezodpovedá.

IV.
Nájomca sa zaváanje starať sa o to, aby na veci nevzrikla škoda. Berie na vedomie, Že

nie je oprávnený dať prenajatu vec do podnájmu tretím osobám aŽe v opačnom prípade je
oprávnený prenajímatel' od tejto zmluvy odstúpiť.

v.
Nájomca sa zaváanje ohlásit' prenajímatel'ovi bez zbytočného odkladu vzniknuté

poškodenie, stratu ďebo zrričenie prenajatej veci. Berie na vedomie, Že jeho povinnosťou
nahradiť škodu spravuje ust. oběianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu. Prenajímateť
však zodpovedá za škodu spósobenú prevádzkou a obsluhou vozidla pri premávke vozidla na
pozemných komunikáciách.



vI.
Nájomca sazavťizuje zaplatiť nájomné zaprenajatú vec:

Nakladač Novotný B_861' zakaŽdút hodinu 16'60 €
ktoré sa platí na ziklade fakrúry 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, ďebo ktoré uŽívanie
sťaŽujú, má právo na odpustenie nájomného alebo na zťavu nájomného za dobu, po ktorú vec
nemožno pre jej vadu riadne vžívať, buď vóbec alebo lenza sťažených podmienok.

vII.
Ak nájomca vráti vec po dohodnutej dobe nájmu uvedenej v zmluve, je povinný platit'

nájomné za prenajatu vec až do skutočného vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci
v omeškaní, je povinný zap|atiť aj poplatok z omeškania.

vul.
Po skončení nájmu sa nájomca zavázuje odovzdat' prenajatú vec prenajímateťovi

v stave, v akom ju prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
V prípade straty alebo zničenia veci sa nájomca zaváanje platiť prenajímateťovi

nájomné a poplatok z omeškania, dokiať strafu ďebo zniěenie prenajímateťovi neohlási.

IX.
Zmluvu je možné meniť a dopírtať len formou písomných dodatkov k nej,

podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Učastníci si zmluvu preěítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastrroruěne

podpísali'
Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov slúŽiacich

zdkonač,. 42812002 Z.z., o ochrane osobných údajov.
Na právne vďahy touto zmluvou neupravené sa vďahujú

oběianskeho zíkonníka.

V KoLTE dňa: l4.11.20ll

na tento úěel, podťa

príslušné ustanovenia

^oBEc ?(ot_T.$-
.9-4J 33 Kolta č- -i
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nájomca


