ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

uzavretá podľa§ 630 a nasl. Obchodného zákonníka

Prenajímateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
Zastúpená:

Obec Žitná - Radiša
Žitná - Radiša 105, 95642 Žitná - Radiša
00311383
2021054365
Ing. Rudolf Botka, starosta obce

a
Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
ICDPH
Zastúpená:

Fajn Tour, s.r.o
Žitná - Radiša 225, 956 41 Žitná - Radiša
50372 564
2120303614
SK2120303614
Jozef Bežo, konateľ
Článok 1
Predmet zmluvy a predmet nájmu

1.

Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na dohodnuté obdobie nižšie
špecifikované dopravné prostriedky, motorové vozidlá na dočasné užívanie a záväzok nájomcu zaplatiť
dohodnutú odplatu prenajímateľovi.

2.

Predmetom nájmu je nákladné motorové vozidlo:
Továrenská značka vozidla: LIAZ
VIN číslo: TNL151261L2DB0145
Dátum prvej evidencie:4.4.1990
ECV: BN050 BF
Císlo osvedč.: SG179472
(ďalej aj ako .vozidlo")
Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo:
Továrenská značka vozidla: zájazdový autobusKAROSA
VIN číslo: TMKL61022TM035515
Dátum prvej evidencie: 8.7.1996
ECV: BN694 AP
Císlo osvedč.: PC591959
(ďalej aj ako .vozidlo")
Prenajímateľ prehlasuje, že je vlastníkom uvedených vozidiel.
ČlánokII
Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od 01.03.2017 do 31.12.2017 s možnosťou predlženia, alebo
skrátenia tejto doby kedykoľvek formou dodatku k tejto zmluve.
2. Začiatok nájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla nájomcom od prenajímateľa.
ČlánokIII
Nájomné
1.

Na základe dohody zmluvných strán je výška ročného nájmu za obidve predmetné vozidlá
dohodnutá na: 1000 EUR (slovom: jedentisíc eur) bez obmedzenia počtu najazdených km na uvedených
vozidlách. K uvedenej sume nájmu sa pripočíta suma za ročné povinné zmluvné poistenie (ďalej PZP)
a cestná daň za obe vozidlá a nájomcovi túto sumu pripočíta k ročnému nájomnému.

2.

Nájomné za obe vozidlá je splatné jeden krát ročne, posledný mesiac v roku, do: 20.dňa v danom mesiaci.
tj.: do 20.12.2017.

3.

Suma za PZP a cestnú daň sú nájomcom splatné vždy v nasledujúcom mesiaci po ktorom boli zaplatené
prenajímateľom.

4.

Náklady súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel ako sú: pohonné hmoty, mýtne poplatky, poplatky za
parkovanie, doplňanie prevádzkových kvapalín, náklady na čistenie a umývanie vozidiel, náklady na opravu
a bežnú údržbu oboch vozidiel, poplatky za vykonanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly a overenie
tachografu počas doby nájmu hradí nájomca.

5.

Povinné zmluvné poistenie a cestnú daň za vozidlá piati prenajímateľ.

Článok IV

Práva a povinnosti nájomcu
1.

2.

Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky:
a) Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podfa tejto zmluvy
nevznikla škoda.
b) Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži.
c) Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v
dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie.
d) Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla.
e) Pravidelne kontrolovať stav. množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny,
hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora.
t) Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.
g) Akúkoľvek poruchu bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na opravu, ak
nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak.
h) V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez
zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.
Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlá - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v stave bez viditeľného
poškodenia, plne funkčné.
Článok V
Poistenie a škody

1.
2.
3.

Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené
prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.
Každú škodu na vozidle je nájomca poviMý hlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu.
Pri škode na ktoromkoľvek dopravnom prostriedku sú obe zmluvné strany povinné spolupracovať
s poisťovňou PZP na čo najskoršom vyriešení poistnej udalosti.
Článok Vl
Práva a povinnosti prenajímateľa

1.

2.

Prenajímateľ má právo na požiadanie raz za mesiac uskutočniť technickú kontrolu vozidla. Prenajímateľ je
povinný odovzdať nájomcovi každé vozidlo protokolárne spolu s jednou sadov kľúčov, osvedčením
o evidencií - prvá časť, alebo s tzv. malým technickým preukazom, potvrdením o zaplatení zákonného
poistenia a zelenou kartou., povinnou výbavou vozidla - lekárnička, rezerva, zdvihák, mýtna jednotka, návod
na použitie a všetky platné protokoly o vykonaných kontrolách na zariadeniach vozidiel.
Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a užívania na
dohodnutý účel.
Článok VII
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis
zmluvy.
4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej
forme.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zaväzujú sa
zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

1.
2.
3.
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V Žitná - Radiša
dňa: 23.02.2017
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Za prenajímateľa:
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e 'Fajn Tour,
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.litné • Radiia 225, 956 41 .litné. Radlia
ICO: 50 372 564, IC DPH : SK2120303614
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Za nájomcu:/

