ZMLUVA
o nájme mechanizačného dopravného prostriedku
uzatvorená podľa ustanovenia § 630 a nasl. Obchodného
zákonníka medzi :
I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ :
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

František Beregszászi Firma BLESK
Sokoľany 216, 044 57 Haniska
František Beregszászi
Okresný úrad Košice – okolie, číslo živnost. registra 806-1209
10 696 808
SK 1020654173
VÚB
311342542/0200

Nájomca :
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ :

Obec Sokoľany
Sokoľany 193, 044 57 Haniska
František Beregszászi, starosta obce
00690741
2021261297

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi traktor Zetor T
1 ŠPZ: KS 464 AC, WIN : 81452101, na dočasné užívanie za podmienok upravených v

III.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 31.03.2016

IV.
Cena a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy:
Traktor ŠPZ: KS 464 AC, WIN : 81452101 je dočasne po dobu používania bezplatne
poskytnutý obci a občanom obce za účelom likvidácie porastov.
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V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi traktor v dohodnutý deň. najneskôr však do
31.03.2016
Nájomca je oprávnený užívať traktor Zetor T 1 na účely, na ktoré obvykle slúži.
Náklady spojené s prevádzkou traktora bude znášať prenajímateľ na vlastné náklady
(mýtny systém, havarijné poistenia, povolenia na prevádzku , pohonné hmoty, obsluha ,
vodič a pod.). Nájomca je povinný udržiavať prenajatý traktor ŠPZ KS 464 AC na svoj
účet v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Nájomca a prenajímateľ sa dohodli, že predmet zmluvy traktor ŠPZ : KS 464 AC bude
parkovať na dohodnutom mieste alebo v objekte spoločnosti FIRMA BLESK, s.r.o.
Bočiarská 38, Košice – Šaca.
Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné predpisy, protipožiarne
predpisy ,hygienické predpisy, súvisiace s užívaním predmetu nájmu .
Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou
dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v Slovenskej republike.
Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi poškodenie predmetu nájmu v
súvislosti s nehodou, za účelom uplatnenie poistnej udalosti v príslušnej poisťovni.
Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť škodu, ktorá vznikne v čase trvania tejto
zmluvy, na predmete nájmu.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov ukončiť túto
zmluvu o bezplatné používanie traktora.

VI.
Osobitné ustanovenia
Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou oboch zmluvných strán, kedykoľvek bez udania
dôvodu a časového obmedzenia.
Zmluva zaniká i v prípade zničenia alebo vážneho poškodenia traktora Zetor ŠPZ KS 464
AC, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú prevziať a odovzdať predmet zmluvy formou písomnej
zápisnice o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy, ktorú podpíšu určení zamestnanci
oboch zmluvných strán. V uvedenej zápisnici sa uvedie stav mechanizmov , ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.
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VII.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise každej zmluvnej
strane.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinná od 31.03.2016
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná vôľa nie je
nijako obmedzená. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú , že túto zmluvu uzatvorili slobodne,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah si
prečítali, nemajú voči nemu výhrady , na znak čoho zmluvu podpísali.
V Sokoľanoch dňa 31.03.2016

Za prenajímateľa :
František Beregszászi
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