
ZMLUVA
o nájme hnutel'ných vecí

uzavreÍá v zmysle ust' $ 663 a nasl. občianskeho ziíkonníka
medzi účastníkmi dňa: 04.05.2011

1.Obec KOLTA,
941 33 Kolta,
v zastúpení: zástupca starostu obce Štefan Gubrica
IČo:o030898ó
č.. Útčtuz t7 0627 l7 2 10200

ako prena jímatel'
a

2. Ida Krnčanová
Kolta 545
r.č.
OP

ako nájomca

I.
Prenajímateť prenecháva nájomcovi za odplatu:

Nakladač Novotný B -8ó1 v stave spósobilom na dohodnuté uŽívanie, vrátane obsluhy.
Ak má prenajímaná vec vady, pre ktoré ju nemoŽno riadne uávať, alebo ktoré také užívanie
sťaŽujú' má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec slúŽiaca tomu istému účelu.

II.
Nájomný pomer vzniká dňom 04.05.2011 a uzatvára sa do 04.05.201 l.Prenájom bude

nahlásený nájomcom vopred, pred Žiadaným nájmom na zí*Jade písomnej alebo telefonickej
objednávky.

uI.
Nájomca je oprávnený vec uvedenú v ust. čl. I. tejto zÍnluvy užívať primerane jej

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

ry.
Nájomca sa zavÍizuje starat' sa o to, aby na veci nevztikla škoda' Berie na vedomie, že

nie je oprávnený dať prenajatu vec do podnájmu tretím osobám aŽe v opačnom prípade je
oprávnený prenajímateť od tejto zmluly odstupiť.

v.
Nájomca sa zaviizuje ohlásiť prenajímateťovi bez zbytočného odkladu vzniknuté

poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatej veci. Berie na vedomie, že jeho poúnnostbu
nahradiť škodu spravuje ust. občianskeho ákonníka o zodpovednosti za škodu' Prenajímatel'
však zodpoveďí za škodu spósobenú prevádzkou a obsluhou voziďa pri premávke vozidla na
pozemných komunikáciách.



vI.
Nájomca sa zaviizuje zaplatit' nájomné za prenajatú vec:

Nakladač Novotný B-861' za každú hodinu 16'60 €
ktoré sa platí na zárklade faktury po odovzdaní veci pri skončení nájmu, a to bankovým
prevodom, prípadne v hotovosti do pokladne prenajímatel'a.

Ak má prenajatí vec vady' pre ktoré ju nemoŽno riadne uŽívat', alebo ktoré uŽívanie
st'ažujú, má právo na odpustenie nájomného alebo na zl'aw nájomného za dobu, po ktoru vec
nemožno prejej vadu riadne uŽívať, buď vóbec alebo len za st'aŽených podmienok.

vIL
Ak nájomca vníti vec po dohodnutej dobe nájmu uvedenej v zmluve, je poúnný platiť

nájomné za prenajatú vec aŽ do skutočného vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci
v omeškaní, je povinný zaplatit' aj poplatok z omeškarria.

VIIL
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 zaviintje platiť prenajímatel'ovi

nájomné a poplatok z omeškani4 dokiať stratu alebo zrričenie prenajímateťovi neohlrási.

IX.
Zmluvu je moŽné menit' a dopiňať len formou písomných dodatkov k nej,

podpísaných oboma zmluvn]lni stranami.
Učastníci si zrnluvu prečítali' jej obsahu porozumeli a na anak súhlasu ju vlastnoručne

podpísali'
Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov slúáacich na tento účel, poďa

zákona ě. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov'
Na právne vďahy touto zmluvou neupravené sa vďahujú príslušné ustanovenia

občianskeho zákondka.

v KoLTE dňa:04.05'2011


