
                                   Zmluva o prenájme pracovného stroja
Uzavretá podľa § 659 a nasl. Zákonanč. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
                                         predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

                                     
                                                            Článok I.
                                                       Zmluvné strany

Prenájímateľ:
Ing. Vlastimil Borák,  nar. 18.10.1959
                                       trvale bytom: Ulica Hviezdoslavova 2236/52
Bankové spojenie:         Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                     SK 36 5600 0000 0060 3634 3002
(ďalej len „prenajímateľ“)

               a

Nájomca:
Obec Tomášovce
Partizánska 132/7
985 56 Tomášovce
zastúpená:    Ing. Ján Mičuda – starosta obce
IČO:        00316474
DIČ:        2021251023                
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                  SK 89 5600 0000 0060 4959 7001
(ďalej len „nájomca“)

                                                        Článok  II.
                                    Predmet zmluvy a doba trvania zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ na základe tejto zmluvy umožňuje nájomcovi do 
31.12.2019 užívať:

a) pracovný stroj, a to:
ŠPZ:                                           LC Z119
značka:                                       FERMEC
typ:                                             970 ELITE
najväčšia celková hmotnosť:     7 370 kg
zdvihový objem valcov:             3 990,0 cm3
najväčší výkon motora:              74,50 kW
druh paliva:                                 NM
najv. konštr. rýchlosť voz..:      40 km/h                                                                  
  

2. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje,  že pred podpisom tejto zmluvy pracovný stroj 
obdržal pri podpise tejto zmluvy spolu s úplným príslušenstvom podľa zoznamu v dokladoch vozidla, 
zároveň  potvrdzuje,  že  prevzal  osvedčenie  o evidencii  a kľúče  od  vozidla.  Nájomca  vyhlasuje,  že 
technický stav predmetu zmluvy je mu dobre známy.

                                                                       Článok III.
                                                                 Dohodnutá cena 

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  dohodnutá  cena  za  prenájom  pracovného  stroja  je  30,00  € 
s DPH/hod.
                                                       



                                                            Článok IV.
                                          Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poistenie pracovného stroja znáša prenajímateľ.

2. Nájomca je povinný:
a. užívať pracovný stroj riadne, viesť evidenciu odpracovaných hodín,
b. chrániť pracovný stroj pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením,
c. v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia pracovného stroja uvedené oznámiť 
prenajímateľovi a príslušným orgánom na zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu,
d. vrátiť predmet zmluvy po dohodnutom čase prenajímateľovi v stave, v akom bol na 
začiatku zmluvného vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
e. neprenechať pracovný stroj na užívanie iného subjektu.

3. Zmluvné strany sa dohodli:
a. že prenajímateľ do tretieho dňa nasledujúceho mesiaca potvrdí svojím podpisom 
evidenciu odpracovaných hodín, na základe ktorých, nájomca uhradí nájom do 14 dní, na 
účet prenajímateľa v zmysle tejto zmluvy,
b. že v prípade, ak  zanedbaním starostlivosti o pracovný stroj vznikne prenajímateľovi 
škoda, nájomca je povinných ju uhradiť.

                                                      Článok V.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán, výlučne v písomnej forme.

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Zmluva sa uzatvára do 31.12. 2019. 

4. Zmluva je platná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy prednostne riešiť dohodou.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom nájomca obdrží jedno vyhotovenie 
a prenajímateľ druhé vyhotovenie.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú.

V Tomášovciach dňa 25.02.2019

Za prenajímateľa   :                                                   Za nájomcu:

_____________________ ___________________ 
      Ing.Vlastimil Borák                                                                   Ing. Ján  Mičuda 
                                                                                                                starosta  obce Tomášovce 


