Zmluva o prenájme č. 1/2021
uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Prenajímateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČDPH:
Číslo účtu:
Bankový ústav:
Zastúpený:

Obecný technický podnik Staškov
Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
47884355
2024125026
SK76 5600 0000 0077 9643 9001
Prima banka, a.s.
Peter Palica – vedúci OTP Staškov

a
Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČDPH:
Číslo účtu:
Bankový ústav:
Zastúpená:

Andrea Slobodová – AUTOŠKOLA SLOBODA
Staškov 846, 023 53 Staškov
51 448 475
1072159792
SK 77 0900 0000 0051 4186 0074
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pavol Sloboda – zodpovedný zástupca autoškoly
Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný
dopravný prostriedok, na dočasné užívanie za účelom praktického výcviku v autoškole a
záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi.
2. Predmetom nájmu je:
Továrenská značka: Príves nákladný za traktor
VIN číslo:16787
Rok výroby: 1989
EČV: CA910YA
3. Prenajímateľ prehlasuje, že je vlastníkom uvedeného vozidla.

Článok II
Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od 3.5. 2021 do 31. 12. 2021.
2. Začiatok nájmu bude formou telefonickej objednávku 5 dni vopred.

Článok III
Nájomné
1. Na základe UZNESENIA č. 65/2021 Obce Staškov zo dňa 30. 04. 2021 bude cena nájmu
10€/1hod
2. Fakturácia predmetu prenájmu začne dňom (alebo hodinou) prenájmu a končí dňom
(alebo hodinou) vrátenia predmetu prenájmu do areálu Obecného technického podniku
Staškov po telefonickom dohovore s vedúcim OTP Staškov.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet prenájmu na užívanie v stave
spôsobilom na riadne a dohodnuté užívanie.
2. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený o stave predmetu prenájmu a o
osobitných pravidlách užívania predmetu prenájmu.
3. Nájomca je oprávnený užívať vec riadne a v súlade s účelom uvedeným v čl. I tejto zmluvy,
pričom je povinný užívať predmet prenájmu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo
zničeniu. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti
podľa predchádzajúcej vety.
4. Nájomca sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a drobné opravy predmetu prenájmu.
5. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu iných než
drobných opráv predmetu prenájmu, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie
týchto opráv a iných nevyhnutných opráv, inak prenajímateľ zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením tejto povinnosti vznikla. Trvanie prenájmu sa predlžuje o čas potrebný na
vykonanie opráv na predmete prenájmu, počas ktorého nájomca nemohol predmet prenájmu
užívať dohodnutým spôsobom.

6. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet prenájmu tretím osobám bez predchádzajúceho
súhlasu prenajímateľa
7. Nájomca je povinný vrátiť predmet prenájmu v stave, v akom ho prijal s prihliadnutím na
bežné opotrebovanie predmetu prenájmu.

8. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi pri odovzdaní predmetu prenájmu potrebné
doklady
- Osvedčenie o evidencii – časť I (Technický preukaz)
- Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.

Článok V
Poistenie
1. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za
škody spôsobené prevádzkou vozidla.

Článok VI
Skončenie prenájmu

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby prenájmu, resp. splnením účelu prenájmu, ak táto
skutočnosť nastane skôr.
2. Túto zmluvu možno skončiť dohodou zmluvných strán.
3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nájomca neužíva predmet
prenájmu riadne alebo ho užíva v rozpore s touto zmluvou, resp. s účelom, ktorému predmet
prenájmu slúži.
4. Nájomca je povinný po skončení prenájmu bezodkladne prenajímateľovi vrátiť predmet
prenájmu.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2.

Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná
a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

3.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom
rovnopise.

4.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.

5.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami o zmluve
prenájme upravenými v Obchodnom zákonníku ako aj inými dotknutými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

V Staškove dňa 3.5.2021
Prenajímateľ:

V Staškove dňa 03. 05. 2021
Nájomca:

.

