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Zrnluva o nájme hnuteľnej veci

Prenajíinatel‘: Kalná KTR, s.r.o.

Sídlo: (7ervenej armády 55. 935 32 Kalná nad i-Ironom
Zaskpená: Jozef Gonda, konateF
Zapísaná: V OR OS Nttra. oddiel Srn, vl. č. [2588/N
IČO: 36541940
DIČ: 2021577437
Bankové spocníe: Prima hanka Levice
ČRto účtu: SK48 5600 0000 0071 0500 1001
Tel le-mail: 0907042862, kalnakir@kalna.eu
a

Nájonica: Obec Kalná nad Hronorn
Sídlo: Cervcncj armády 55. 935 32 Kalná nad Hronorn
7.astúpená: Ing. Ladislav Ehn, starosta obce

307131
DIČ: 2021218683
Banko é spojenie: VLB Levice
Číslo účtu: IBAN SK 060200 0000 0000 26823152
Tel/e—mail: 036/6395109, ohcc@kalna.cu

uzatvárajú tú to znI U vu O náj nw hnuteFnej vec

I. Predrnet zn]luvv

Predmetoiu nájmu je nákladné vozidlo zn. FIAT. hicte tarhy. kategória N 1 ‚VIN
ZFA2500000 1066976, evidenčně číslo vozidla LV 539 EJ, prvá evidencia vozidla 3.4.2007,
ktorého vlastníkom je spoločnosť Kalná KTR. s.r.o., so sídlom Červenej armády 55, 935 32
Kalná nad Hronom a zároveň je aj držiteľorn osvedčenia o evidencii Č. PC 560284. Vlastník
ako pren J íinakF (láva (10 nájmu tu uvedené nákladné vozidto nájorncovi do riadneho nájmu
pod ľa podiu cook dohodnutých v tej to zin I ti ve

II. Podmienky zmluvy

PwnajímateF odovzdá ndjoincovi predinet nájmu v takorn technickom stavc. ain preduet
nájmu mohol nájomca riadnc využívaf po celá dohodnutá dobu nájmu. Za skryté vady
prcdmetu nájmu. ktoré by počas nájmu bránili nadnenm užívaniu nájomcom hude
zodpovedať prcnajímatef, pokial mu hude dokázaná skrytá vada.

2. PienajíinateF je povinný počas doby uáj iflLi platif poiswnie za nákladné vozidlo, zabezpečit‘
vvkonanie technickej a emisnej prchl iadkv.

3. Nájomca sa zavázuje predmet náJrnLl užívat tak. aby prcdmet nájmu po uplynutí
(tohodnutej (tuhy nájmu odovzdal prenajímatcFovi v stave, ktorý bude zodpovedaC hežnému
opotrehovaniu. V prípade. ?c počas nájmu zapríčiní sVojÍm konaním škodu na predmete
nájmu a táto nic je možné nahradiť z poisenia motorového vozidla alebo len čiastočne,



nájomca je povinný zaplatiť celá škodu aleho pnmeranú časÍ, korá hUde rozdielom pri

náhnide z poistenia.

4. Nájoinca sa zaväzuje p3edmet nájmu užívat na činnost vykonávanú nájomcom, predmet

nájmu nemňže zapož čať aleho prcnajat inčniu subjektu a ak, tak len po pisomnom súhlase

puc na íniate La

5 N áj onc a je IiO\i 1 iiÝ vvkonávať hežnú údržbu predrnelu náj [flLl no vle«né náklady

zahezpečovaÍ čerpanie pohonných hmót. prezutie kolks. umývanie vozidla.

Hl. Cena nájmu

Cena nájmu je účastník nd zmluvv dohodnutá vn výške I 50 EUR bez DPH za jeden mesiae

nájmu a bude splatná vždy clo 0, dňa hežného nieswca.

2. Nájomea je pov[nný nájoin zaptaliť do splatnosti uvedenej na Faktúre, kiet‘Ci vyhotoví

prenajín‘tateľ nájomcovi a doručí mu ju v khole do konca predehádzajúeeho inesiaea.

[V. Doba nájmu

Nájoni sa dojednáva na dobu určitú/neLlrčitú výpoveď z nájmu je I niesačná a začína

plynúť nasledujúcim mesiaeoifl po doručení výpnvede z nájmu

V. Záverečné uslanovenia

• \‘zťtjoniné z tah strán a riaW o uslanove mami Ohchodného zákon n íka o predp smi obce

Kalná nad Hronoin.

2. Spory vvplývajúce ‚ tejto ‚mluvy bodá zmluvné %tranv predovšetkým nešit dohodou.

3 DopInky a zmeny k tejto zmluve je možné robit písoinnýirn dodatkami podpísanými

obj d voma strana ni i

4. Táto zml oya nadohúda platnosÍ dňom podp ísan ia ohid voma z ml u vnxnii stranami

a účtnnost clňoni nasleduj úcoin po zvenejnení na webove stránke obce Kalná nad Hronom.

5. Zmluva je vyhotovená 2 evempiároeh. každá Zo zmluvnýeh strán obdrží jecten exemplár.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej znením súhlasia čo svo‘ím podpisom

aj potvrdzujú.

Ii . •.;í! dv 55
935 L l }-Ironom

Čo 2651 •t ‘tK2O27743

Jozef Gonda

V Kalnej nad .r.c. V Kalnej nad Hronom, dňa 6.6.2018

Prenaj íniate . .

.
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Nájome
.1

kj.

Ing. Ladislav Éhn

konateF starosta obec


