
                                     Zmluva o prenájme motorového vozidla 

  
                                                                             Čl. 1 
                                                                   Zmluvné strany 
 
 
 
Prenajímateľ:                Obec Prašice 
Sídlo:                               ul.1.mája 142/142 
                                         956 22 Prašice 
 
Zastúpený:                       Erikou Nemešovou  -  starostkou obce 
IČO:                                 00310964 
Bankové spojenie:           DEXIA banka Slovensko a.s. pobočka Topoľčany 
Číslo účtu:                       0886669001/5600 
 

 

Nájomca:                       Michal Janček 
Bydlisko:                        Okšovská 677/30 
                                        956 22 Prašice                               
 
Miesto podnikania:         Okšovská 677/30 
                                        956 22 Prašice 
IČO:                                41 313 569 
Č. živn.registra:              470-11467 
 

 

                                                                          Čl. 2   
                                                Predmet a účel nájmu       

 
      Predmetom nájmu je cisternový nákladný automobil PRAGA V3S, ktorý bude slúžiť  
      na likvidáciu odpadových vôd zo žúmp rodinných domov v obci Prašice a okolitých obcí 
      a zo žúmp rekreačných chát v RO Duchonka. 

 

                                                                          Čl. 3 
                                                                   Doba nájmu 
 
       Motorové vozidlo sa prenajíma na    dobu neurčitú         od 1.2.2011 . 
 
 
                                                                          Čl. 4 
                                                      Výška nájomného a stočného 
 
1/   Výška nájomného sa určuje   dohodou  zmluvných strán podľa § 671 odst.1 Občianskeho 
       zákonníka. Výška nájomného nebytových priestorov spojená s užívaním predmetu nájmu 
       je schválená Obecným zastupiteľstvom zo dňa 31.1.2011 – Uznesenie č. 5/2011. 
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2/    Ročný prenájom motorového vozidla      predstavuje sumu     1 000,-   EUR . 
 
3/    Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi za likvidáciu odpadových vôd zo žúmp 
        - stočné vo výške 0,60 Eur / m3.    Stočné je splatné na konci každého mesiaca. 
       Uvedená výška stočného bola schválená pre rok 2011 Obecným zastupiteľstvom – 
       Uznesenie č. 5/2011 zo dňa 31.1.2011. 
 
                                                                        Čl. 5 
                                                         Platobné podmienky 
 
1/   Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný vykonať úhradu  nájomného pri   
      podpise nájomnej zmluvy. 
 
2/   Po skončení mesiaca nájomca predloží na Obecný úrad množstvo odpadových vôd v m3, 
      ktoré vylial do ČOV a na základe vystavenej faktúry Obcou Prašice uhradí stočné  
      /za m3 – 0,60 Eur/. 
      Stočné je splatné vždy do 14 dní po vystavení faktúry. 
 
3/   Za nedodržanie termínu splatnosti zaplatí nájomca za každý oneskorený  deň pokutu 
      vo výške 1 % z dlžnej sumy.  
 
4/   Pokiaľ nájomca nedodrží ustanovenia uvádzané v čl. 5 bod 1/ a 2/, prenajímateľ odstupuje  
      od zmluvy okamžite. 

 
                                                            Čl. 6 

                                                          Všeobecné ustanovenia  
 
 1/   Nájomca je oprávnený používať motorové vozidlo len na obdobie dohodnuté v zmluve.  
       .  
 2/   Nájomca nesmie zveriť riadenie vozidla inej osobe ako je v zmluve uvedené, používať  
       vozidlo k prevážaniu osôb či majetku za úplatok, používať vozidlo k tlačeniu alebo  
       vlečeniu automobilov, prívesov alebo iných predmetov.  
 
 3/   Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu vozidla.  
 
 4/   Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi zmenu sídla spoločnosti, bydliska,  
       prípadne iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie záväzkov vyplývajúce zo  
       zmluvy.  
 
 
                                                                          Čl. 7 
                                            Prevádzka a údržba motorového vozidla 
 
 1/  Nájomca je povinný dodržiavať vyhlášku o cestnej premávke. Jednotlivé ústrojenstvá  
      ovládať správnou technikou, nepreťažovať vozidlo, neprekračovať rýchlosť na cestách,  
      ďalej nie je povolené realizovať opravárenské resp. iné zásahy na vozidle bez súhlasu  
      prenajímateľa.  
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2/  Nájomca v priebehu nájmu zabezpečuje bežnú údržbu - kontrola a doplňovanie olejov,   
     chladiacej  a brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli  
     následne ohroziť cestnú bezpečnosť alebo poškodiť vozidlo . Opravu nad 500,- Eur môže  
     nájomca realizovať len so súhlasom prenajímateľa.  

 
3/  Náklady spojené s  prevádzkou vozidla ( spotrebované PHM, nemrznúca zmes do  
     ostrekovačov,  parkovné  a i. ) hradí nájomca. Nájomca je povinný používať predpísaný  
     druh paliva.  
 
                                                                           Čl. 8 
                                                 Poistenie motorového vozidla a STK 

 
 1/  Na rok 2011 je platná STK a emisná kontrola motorového vozidla – do 26.1.2012.   
      Po skončení platnosti je nájomca povinný vykonať STK a emisnú kontrolu motorového  
      vozidla na vlastné náklady. 
 
 2/  V nájomnom je zahrnuté zákonné poistenie motorového vozidla a cestná daň za motorové  
      vozidlo na rok 2011.   Nájomné nezahŕňa poistenie vodiča. 
 
                                                                         Čl. 9 
                                                                   Nehody a škody 
 
 1/   Nájomca je povinný vyhnúť sa poškodeniu alebo zničeniu vozidla, používať všetky  
       bezpečnostné zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené proti odcudzeniu.  
 
 2/   Nájomca je povinný okamžite telefonicky informovať prenajímateľa o poškodení vozidla,  
       o dopravnej nehode a prípadnej krádeži motorového vozidla. 
 
 3/   V prípade akejkoľvek účasti na nehode je nájomca povinný ohlásiť nehodu na najbližšom  
       policajnom útvare a vyžiadať si záznam o nehode. Ihneď informovať prenajímateľa,   
       predložiť doklad o nehode a pristaviť vozidlo na obhliadku pre poisťovňu. Ak nájomca  
       nedodrží tento postup, je plne zodpovedný za všetky prípadné škody z nedodržania  
       poistných lehôt a hradí všetky výdavky spojené s opravou.  
 
 4/   V prípade havárie alebo poškodenia predmetu nájmu hradí nájomca 5 %-nú spoluúčasť  
       z vlastných nákladov.  
  
 5/   V prípade vzniku poistnej udalosti zavinenej nájomcom a ak budú poškodení aj ďalší  
       účastníci cestnej premávky, je nájomca povinný, na základe zákonného poistenia nahlásiť  
       poistnú udalosť voči poškodeným účastníkom v poisťovni ALLIANZ a.s., do 5 dní.  
       V prípade, že tak neurobí, nájomca uhradí v plnej výške sumu, vymáhanú poisťovňou  
       za poistnú udalosť.  
 
 6/   Škody, ktoré vznikli nedbalosťou, zlým zaobchádzaním, alebo nedodržaním ustanovení  
       čl.7 v bode 1/ a 2/, hradí nájomca v plnom rozsahu.  
 
 7/   Ak je nedbalosťou nájomcu spôsobená havarijná udalosť, je nájomca povinný uhradiť  
       všetky škody prenajímateľovi, ktoré poisťovňa nepreplatí. 
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 8/   Ak nájomca stratí kľúče od vozidla, je povinný za vzniknutú škodu zaplatiť sumu  
       166,- Eur. 
 
                                                                         Čl. 10   
                                                    Technický stav motorového vozidla 
 
1/   Motorové vozidlo bolo odovzdané v dobrom technickom stave. 
 
2/   Spolu s vozidlom boli odovzdané doklady:  malý technický preukaz, karta STK  
      a karta EK –  platné do 26.1.2012. 
 
 
                                                                         Čl. 11 
                                                                Skončenie nájmu 
 
1/   Nájom môže skončiť: a/ písomnou dohodou zmluvných strán 
                                          b/ písomnou výpoveďou 
                                          c/ uplynutím času, na ktorý bol dojednaný. 
 
2/  V písomnej dohode o zániku nájmu sa uvedie deň, ku ktorému nájom skončí. 
 
3/   Prenajímateľ môže okamžite vypovedať zmluvu o nájme, ak nájomca užíva predmet  
      nájmu v rozpore so zmluvou.    
 
4/  Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany tri mesiace a začína plynúť od prvého 
      dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade 
      pochybnosti sa výpoveď pokladá za doručenú tretím dňom po jej odoslaní.                                                            
                                                            
4/   Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho  
      prebral od prenajímateľa s ohľadom na opotrebenie počas doby nájmu. 

 
5/   Majetkové a finančné vysporiadanie medzi zmluvnými stranami musí byť vykonané 
      ku dňu skončenia nájmu. 
 
                                                                      Čl. 12 
                                                        Záverečné ustanovenia 
       
1/   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
2/   Všetky dodatky k tejto zmluve sa vyhotovujú písomne a musia byť podpísané 
       oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 
                                                              
3/   Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
      originálu, prenajímateľ obdrží dva rovnopisy a nájomca jeden rovnopis. 
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4/   Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 
      súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
 V Prašiciach dňa 1.2.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                            ____________________________ 
Nájomca:  Michal Janček                                               Prenajímateľ: Obec Prašice  
                                                                                           Erika Nemešová, starostka obce 
                                                                                               
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


