
ZMLUVA
o nájme hnutel'ných vecí

uzavretá v zmysle ust. $ 663 a nasl. občianskeho zákonníka
medzi účastníkrni dňa: l6.05.20l l

Obec KOLTA,
941 33 Kolta ,

zastúpená Idou Krnčanovou, starostkou obce
ICo:0030898ó
č. účtu: l706271 7210200

ako prena jímatel'

2. Stanislav Pekarík
Kolta 748
r.č.

ako ná jomca

I,
Prenaj ínratel' prenecl]áva náj or-r-rcor'i za odplatu:

Vyžínač, Kosačku v stave spósobilom na dolrodnuté uŽívanie, vrátane obsluhy.
Ak nrá prenajÍnraná vec vady. pre ktoré ju nenroŽro riadne uŽívať, alebo ktoré také uŽívanie
staŽujú. má nájomca právo. aby sa mu poskytla iná r'ec slúžiaca tomu istému účelu.

u.
Nájomný pomer vzniká dňon l6.05.20l l a uzaÍvára sa do 16.05'20l l
Prenájom bude nahláserý nájomconr vopred' pred žiadaným nájmom na áklade

písonurej alebo teleforrickej objednávky.

III.
Nájomca je oprávnený vec uvedenú v ust. ěl. I. tejto zmluvy uŽívat' primerane jej

por'ahe a určeniu' Za opotrebenie prenajatej r'ecí spósobné riadrrym uŽívaním nájomca
nezodpor'edá.

Iv.
Nájomca sa zavázuje stalať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. Berie na vedomie. Že

nie je oprár,nen;í' dať prenajatÚ vec do podnájmu tretím osobám a Že v opačnom prípade je
oprár'nený prenajimatel' od tejto zmluvy odstupit'.

v.
Nájomca sa zavázu1e ohlásit' prenaj ímatel'ovi bez zbytočného odkladu r'zniknuté

poškodenie, stratu alebo zničenie prenaj atej veci. Berie na vedomie, Že jeho por'innosťou
nahradit' škodu spravuje ust. občiarrskeho zákormíka o zodpovednosti za škodu.



vt.
Ná'ionlca sa zar ázuj e zaplatit' nái on-rlré za prerrajatú vec:

Vyžínač, za kaŽdil hodinu 6.ó.l €
ktoré sa platí na základe t'aktúr1 po odor'zdaní r'eci pri skončení nájmu. a to bankor'ým
prer'odonl. prípadne r'hotor'osti do pokladrre prer-iaj ínatel'a'

Al má prenajatá l'ec r'adr. pre kloré ju nenrožno riadne užívať, alebo ktoré uŽívanre
sťaŽujú. má prár'o na odpustenie nájonr-rél-ro alebo na zl'ar'u nájomného za dobu. po ktorú vec
ner-noŽno pre jej vadu riadne uŽívat'. bud' r'óbec aiebo len za sť ažených podmienok'

vu.
Ak nájornca vráti vec po dohodrrutej dobe nájmu uvedenej v zmluve, je povinný platit'

náj or-r-rné za prenajatú vec aŽ do sktrtočnélro vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci
v omeškaIrí. je povirr-rrý zap\atit' aj poplatok z onreškania.

VIII.
Po skončení nájmu sa nájornca zavázuje odovzdat' prenajatú vec prenajímatel'or'i

v stave, V akom ju prevzal s prihliadnutím rra obvyklé opotrebenie.
V prípade straty alebo zrričenia r'eci sa nájomca zavázuje platiť prenajímatel'ovi

nájomné a poplatok z omeŠkar-ria, dokial'stratu alebo zničenie prenajímateťovi neohlási.

IX.
Znlul'u je moŽné nretril' a dopir\ať letl Íbruou pisornnýclr dodatkor' k rrej.

podpisanrclr oborna zrnlur rt\ ln i sllansir )i.

Učastrríci si zmluvu prečitali. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoruČne
podpísali'

Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov slúŽiacich na tento účel. podl'a
zákona č' 42812002 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Na prál'ne r'zt'ahy torrto zntlur.ou neupt'ar,ené sa vzťahr"rjú príslrršné ustatror elria
občiar-rskeho zákonníka.

\l KoLTE dňa: 16.05.2011


