Zmluva o nájme
strojného zariadenia a mechanizačného prostriedku uzatvorená v zmysle
§ 663 a násl. Občianskeho zákonníka
č. CRZ 132/2019/LMU

Prenajímateľ:

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
067 67 Ulič 96
v zastúpení: Ing. Peter Šiška, riaditeľ podniku
IČO: 492531
DIČ: 2020511845
IČ DPH: SK 2020511845
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1752 4054
Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Pš, vložka č. 5/P

Nájomca:

Redoak s.r.o.
Ulič 334, 067 67 Ulič
v zastúpení: Jakub Holinka, konateľ
IČO: 51776766
IČ DPH: SK2120803685
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK6275000000004026197524
Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 36709/P

I.
1. Premetom zmluvy je prenájom strojného zariadenia – mechanizačného prostriedku,
ktorých vlastníkom je prenajímateľ:
Názov stroja: Traktor kolesový poľnohospodársky
Typ stroja: Zetor 8145
Evidenčné číslo: C 23804
Rok výroby: 1987
Obstarávacia cena: 6544,61 €

Výrobné číslo: 81452378/1987
Inventárne číslo: 16045
Zostatková cena:
0,- €

2. Právny a technický stav prenajímaného zariadenia – mechanizmu je nájomcovi známy.
Odovzdanie bude vykonané ku dňu podpísania zmluvy.
II.
1. Nájomca sa zaväzuje:
-

užívať prenajaté strojné zariadenie – mechanizačný prostriedok so starostlivosťou
riadneho hospodára v zmysle svojej podnikateľskej činnosti,

-

-

-

-

dodržiavať všetky bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy. Chrániť
majetok pred poškodením, stratou, zničením alebo odcudzením. Za škody
spôsobené porušením týchto povinností zodpovedá nájomca a je povinný hlásiť
prenajímateľovi všetky udalosti uvedené v tomto odseku,
prenechať strojné zariadenie – mechanizačný prostriedok k užívaniu inej osobe iba
s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. Bez zbytočného odkladu oznámiť
prenajímateľovi každú väčšiu závadu, ktorú nie je možné odstrániť v rámci bežnej
opravy,
v prípade skončenia nájmu protokolárne odovzdať strojné zariadenie –
mechanizačný prostriedok v stave zodpovedajúcemu bežnému opotrebeniu
s prihliadnutím na dobu užívania.
palubnú jednotku vozidla (mýtna jednotka) vrátiť na kontaktnom mieste v deň
prevzatia vozidla prenajímateľom

2. Prenajímateľ sa zaväzuje:
-

odovzdať prostriedok / mechanizmus v stave spôsobilom na prevádzku, na ktorú
obvykle slúži, včítane náležitej dokumentácie.

3. Prenajímateľ má právo:
-

kontroly úrovne hospodárenia so zverenými výrobnými prostriedkami (hlavne
miery opotrebenia a využívania),
zasahovať do činnosti nájomcu pri porušovaní technickej a technologickej
disciplíny,
odstúpiť od dohody ak nájomca užíva prenajatý výrobný prostriedok v rozpore so
zmluvou a so záujmami prenajímateľa.

III.
1. Prevádzkovanie strojného zariadenia – mechanizačného prostriedku si nájomca
zabezpečuje na vlastný účet.
2. Vedenie evidencie ohľadom prevádzky vozidla / mechanizmu si zabezpečuje nájomca na
vlastné náklady.

IV.
1. Za prenájom mechanizačného prostriedku – strojného zariadenia bolo dohodnuté 50,- €
mesačne bez DPH.
2. Úhrada nájomného bude splatná vždy v pravidelných štvrťročných splátkach po 150,- €
bez DPH do 14 dní nasledujúceho mesiaca.

3. Podmienky zmluvy sú dohodnuté v cenovej úrovni roka 2019 a tieto môžu byť
prehodnocované podľa inflačných tendencií, resp. zmenách cenovej úrovne polročne,
vždy písomným dodatkom k zmluve.
V.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 01.08.2019 s mesačnou výpovednou lehotou.
5. Prípadné zmeny zmluvných podmienok sa uskutočnia na základe vzájomnej dohody
písomným dodatkom k zmluve.
6. Všetky ostatné v zmluve neupravené vzťahy sa riadia Občianskym a Obchodným
zákonníkom.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom prevzatia strojného
podpisom obidvoch zmluvných strán.

/ mechanizačného zariadenia

8. Uzatvorenú podpísanú zmluvu obdrží každá zo zmluvných strán v jednom vyhotovení.
9. Prílohou k zmluve tvorí protokol o odovzdaní strojného zariadenia.
10. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
11. Zmluva je platná a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri
zmlúv.
V Uliči, dňa 01.08.2019
Prenajímateľ:

Nájomca:

.................................................
Ing. Peter Šiška
riaditeľ podniku

.................................................
Redoak s.r.o.

