
ZMLUVA
o nájme hnutel'ných vecí

uzalretá v zm 663 a nasl. občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi dňa: 29.04.20||

LObec KOLTA,
941 33 Kolta,

v zastúpení: starostka obce Ida Krněanová
ICo:0030898ó
č' úótl: 17 0 627 17 2 l 0200

ako prena jímatel'

2. Štefan Kopáč
Nové Zímky
Novomestská 216319
r.č.
OP

ako ná jomca

I.
Prenajímateť prenecháva nájomcovi za odplatu:

Nakladač Novotný B -861 v stave spósobilom na dohodnuté uŽívanie, wátane obsluhy.
Ak má prenajímaná vec vady, pre kroré ju nemožro riadne uŽívat', alebo ktoré také uávanie
sťaŽujú, má nájomca právo' aby sa mu poslcytla iná vec slúŽiaca tomu istému úěelu.

il.
Nájomný pomer vzniká dňom 29.04.201 | auzatllitra sa do 29.O4'20ll.Prenájom bude

nahlásený nájomcom vopred' pred žiadaným nájmom na základe písomnej alebo telefonickej
objednávky.

III.
Nájomca je oprávnený vec uvedenú v ust. č1. I. tejto zmluvy užívať primerane jej

povahe a určeniu' Za opotrebenie prenajatej veci spósobné riadnym užvaním nájomca
nezodpovedá'

IV.
Nájomca sa zavázuje starať sa o to, aby na veci nevzrrikla škoda. Berie na vedomie, Že

nie je oprávnený dat' prenajatu vec do podnájmu tretím osobám a že v opačnom prípade je
oprávnený prenajímateť od tejto zmluly odstupiť.

v.
Nájomca sa zaviizlsje ohlásiť prenajímatel'ovi bez zbytoěného odkladu vzniknuté

poškodenie, stratu alebo zrričenie prenajatej veci. Berie na vedomie, Že jeho povirrnosťou
nahradit'škodu spravuje ust. oběianskeho aíkorrrríka o zodpovednosti za škodu. Prenajímateť
však zodpovedá za škodu spósobenú pÍevádzkou a obsluhou voziďa pri prernávke voziďa na
pozemných komunikáciách.



vI.
Nájomca sa zavazuje zaplatiť nájomné za prenajatu vec:

Nakladač Novotný 8{61' za každú hodinu 1ó'60 €
ktoré sa platí na základe faktúry po odovzdaní veci pri skončení nájmu, ato bankowým
prevodom' prípadne v hotovosti do pokladne prenajímateťa.

Ak má prenajatrí vec vady, pre ktoré ju nemožno riadne uŽívať, alebo ktoré užvanie
sťažujú, má právo na odpustenie nájomného alebo na zlaw nájomného za dobu, po ktoru vec
nemožno prejej vadu riadne uŽívať, buď vóbec alebo len za st'aŽených podmienok,

uI.
Ak nájomca wáti vec po dohodnutej dobe nájmu uvedenej v zrrtluve, je povinný platit'

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

VIII,
Po skoněení nájmu sa nájomca zaváz$e odovzdať prenajatu vec prenajímateťovi

v stave' v akom ju prevzal s prihliadnutím na oblyklé opotrebenie.
V prípade straty alebo mičenia veci sa nájomca zavázi1e platiť prenajímateloú

nájomné a poplatok z omeškania, dokiať stratu ďebo mičenie prerrajímatel'ovi neohlási.

Ix.
Znrluvu je moŽné meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov k nej,

podpísaných oboma zmluvrrými stranami'
Účastrťci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasuju vlastnoručne

podpísali.
Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov slúžiacich na tento účel, poďa

ákona č. 42812002 Z.z., o ocbrule osobných údajov.
Na prárnre vzt'ahy touto zrnluvou neupravené sa vďahujú príslušné ustanovenia

občianskeho zákonníka.

v KoLTE dňa:2g'04.2lll

OBEC I<C'LTA
941 33 }<olta ě.1lčo: oo 3oa 9a6ĎlČ:.2a21o6o734

/L r,,--
nájomca


