Z M LUVA
o prenájme motorového vozidla
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:

Nájomca:

Obec Kružlov
IČO: 00322211
zastúpená starostom obce: Ing. Jozef Kmec
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
č.úč. 3603898001/5600
Obec Gerlachov
IČO: 00321974
Zastúpená starostom obce: Ing. Ondrej Ševcov
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Č. úč. 3607864001/5600

I.
Predmet zmluvy
Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi do užívania nákladné motorové vozidlo TATRA 815 P 13
26, ŠPZ BJ-116 BR, VIN TNU85P136KK091932.
II.
Účel nájmu
Nákladné motorové vozidlo TATRA 815 sa prenajíma za účelom opravy a riešenia havarijnej
situácie v rómskej osade.

III.
Doba prenájmu
Prenájom predmetu nájmu sa uzatvára na dobu určitú – od 01.07.2014 do 30.09.2014.

IV.
Cena nájmu
Prenájom je bezplatný z dôvodu investovania finančných prostriedkov prenajímateľa do opravy a
údržby nákladného motorového vozidla Tatra 815.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca nemôže svojvoľne prenajať predmet nájmu inému subjektu bez súhlasu
prenajímateľa.
2. Nájomca je povinný udržiavať súčasný technický stav prenajatého majetku a príslušenstva až
do dňa jeho odovzdania nájomcovi.
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VI.
Všeobecné ustanovenia
Nájomca je oprávnený používať motorové vozidlo len na obdobie dohodnuté v zmluve.
Nájomca nesmie zveriť riadenie vozidla inej ako oprávnenej osobe, používať vozidlo
k prevážaniu osôb či majetku za úplatok, používať vozidlo k tlačeniu alebo vlečeniu
automobilov, prívesov alebo iných predmetov.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu vozidla.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi zmenu sídla spoločnosti, bydliska, prípadne
iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie záväzkov vyplývajúce zo zmluvy.
V prípade potreby Obce Kružlov bude nákladné motorové vozidlo TATRA 815 na
dohodnutý čas vrátená prenajímateľovi na potreby ČOV Kružlov, prípadne havarijných
situácií v obci Kružlov.

VII.
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.
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 € 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.
VIII.
Poistenie motorového vozidla a STK
1. Na rok 2014 nie je platná STK a emisná kontrola motorového vozidla. Nájomca je
povinný vykonať STK a emisnú kontrolu motorového vozidla na vlastné náklady.
2. V nájomnom je zahrnuté zákonné poistenie motorového vozidla. Cestná daň za motorové
vozidlo na rok 2014 a poistenie vodiča je povinný vysporiadať nájomca.

IX.
Technický stav motorového vozidla
1. Nájomca bol oboznámený s technickým stavom vozidla a potrebnými okamžitými
opravami na vozidle.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto
zmluve len písomne po vzájomnej dohode.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasu ju podpisujú.
3. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží prenajímateľ a 1 nájomca.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy.

V Kružlove, dňa 30.06.2014

Prenajímateľ:

Nájomca:

