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Zmluva o krátkodobom nájme hnutel‘ného majetku obce
uzatvorená podl‘a ustanovenia ~ 663 a nasl.

zákona č. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1. Prenajímatel‘: Obec Kalná nad Hronom
V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 262823152/0200
IBAN: SKO6 0200 0000 0000 2682 3152
BIC: SUBASKBX
Telef: 0366395109
(ďalej len ‚ ‚prenajímatel‘ ‘

2. Nájomca: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Mgr. Ivana Tóthová, konatel‘
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
iČo: 50 102419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: 5K2 120172802
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: 5815000000004027755487

0948 073 770
Email: socialnypodnik kalna.eu
(ďalej len „nájomca“)

„.

Predniet zmlnvy
1. Zmluvné strany uzatvárajú ((ito zmluvu na základe ustanovenia ~ 9a ods. 9 písm. b) zákona č.
138 1991 Zb o majetku obcí.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímatel‘a prenechať nájomcovi do nájmu hnutel‘ný majetok
obce - hákový nosič kontajnerov
Druh: špeciálne vozidlo
Značka: MAN TG A360
Typ: 8X4BB
Eviclenčné číslo: LV 912 GJ
Rok výroby: 2003
VIN: WMAH I 7ZZZ2W04565 I
vrátane 2 ks kontajnerov abroll s vnútorným rozmerom 6 rn x 2,3 m x I m (2falej len „predme‘ najmu)



na dočasné užívanie za podmienok upravených v Zmluve ako I zaväzok nájomcu zaplatiť za prenájom
dohodnutú cenu.
3.Prenajímatel‘ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom vykonávania prác v súlade s predmetom
činnosti nájomcu zapísaným v Obchodnom registri SR.

III.
Doba tn‘ania nájom

I. Táto zmluva sa uzatvára od 1.7.2021 na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že doba, počas ktorej bude nájomca využívať predmet najmu
podľa či. II neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci.
3. Nájomca sa zaväzuje za každý mesiac prenájmu predložiť prenajímatel‘ovi harmonogram prác
s predmetom nájmu v súlade sods. 2 tohto článku.

Iv.
Nájomné

I. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za predmet zmluvyje 10€ (“lesa“ eur,) mesačne.
2. Nájomné je splatné vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predmet nájmu užíval.
3. Nájomca nie je povinný platíť nájomné za čas, v ktorom nemohol predmet nájmu užívať pre jeho
nespósobilosť alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať predmet nájmu spósobil nájomca
alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k predmetu nájmu prístup.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Prenajímateľje povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu s potrebnými dokiadmi (technický
preukaz vozidla, doklad o zaplatení poistného, doklad o piatnej STK a EK) v dci‘ platnosti zmluvy.
2. Nájomcaje oprávnený užívať predmet nájmu na účely dohodnuté v tejto zmluve a na ktoré obvykle
sI úži.
3. Nájomca nieje oprávnený prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe.
4. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s
prihlladnutím na obvyklé opotrebenie.
5. Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné predpisy, hygienické predpisy,
súvisiace s užívaním predmet nájmu‘
6. Nájomca je povinný chránit‘ predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou dodržiavaním
všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Nájomcaje povinný bezodkladne oznámiť prenajímatel‘ovi poškodenie predmet nájmu a to najmä v
súvislosti s dopravnou nehodou, za účelom uplatnenie poistnej udalosti v príslušnej poisťovni. Pri
porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spósobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak
prislúchali pre nemožnost‘ alebo obmedzenú možnost‘ užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas
prenaj ímatel‘ovi neoznámili.

VI.
Zánik zmiuvy

I. Táto zmluva móže byť ukončená;
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá
b) písomnou dohodu zmluvných strán
c) výpoved‘ou ktorejkol‘vek zo zmluvných strán bez udania dóvodu, pričom výpovedná doba je I mesiac
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede.



d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade porušenia zrnluvných podmienok
závažným sposobom druhou zmluvnou stranou, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňorn dorucenia
vypovede.
2. Zmluva zaniká i v prípade zničenia predmet nájmu.
3. V prípade výpovede alebo odstúpenia od tejto zmluvy sú zmluvne strany povinné v lehote 7 dní od
zániku zrnluvy vysporiadať všetky svoje zmluvné záväzky.

VII.
Záverečné ustanovenia

I. Túto zmluvuje možné menif iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží pojednom vyhotovení.
3. Táto zmluva nadobúda piatnosf dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke prenaj írnateľa www.kalna.eu.
4. Zmluvné strany vyhiasujú, že sú spósobilé na právne úkony a ich zmluvná vóľa nie je nijako
obniedzená. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú ‚že túto zmluvu uzatvorili slobodne. vážne a zrozumitel‘ne,
nie v tiesni ani za nápadne nevyhodných podmienok, jej obsah si prečítali, nemajú voči nemu výhrady
na znak čoho zmluvu podpísali.

Ul JúL 2021

saaáuw nouii
\\ř! Sluly Kalná

6mnf @rmád~ SS, 9353? bInd „.4 Hm~‘.m
ičo; 50197419 it DPH; S&212017210?

Tel.: D94$3% 400


