
ZMLUVA 

O  NÁJME  DOPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU 

uzatvorená v zmysle ust. § 630 a nasl. Obch. zákonníka  

medzi 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

PRENAJÍMATEĽ:  UNIMONT-VMS, s.r.o. 

                                   094 13  Dlhé Klčovo  307 
                                   IČO: 36 478 067 

                                      Zastúpená:  Andrejom I h n á t o m 

                                                              konateľom spoločnosti 

                                      Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v Odd. Sro, vl. č. 13332/P 

                                      (ďalej len   „prenajímateľ“) 

 
NÁJOMCA:       OBEC  DLHÉ  KLČOVO 
                              094 13 Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84 

                                    IČO: 00 332 356 

                                    Zastúpená:  Andrejom K u l i k o m 

                                                               starostom obce 

                                    (ďalej len  „nájomca“)   

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 
 1/ Prenajímateľ  je výlučným vlastníkom dopravného prostriedku: 

 - osobné motorové vozidlo zn. RENAULT AC KOMBI, typ: MASTER 2,5D, VIN: 

VF1JDAED521646711,  farba: biela,  ŠPZ: VT668BJ. 

 2/ Prenajímateľ, ako vlastník  dopravného  prostriedku  uvedeného v bode 1 tohto článku,  sa 

zaväzuje prenechať nájomcovi  dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť 

prenajímateľovi   odplatu vo výške a za podmienok podľa článku 3 tejto zmluvy. 

 

Čl. 3 

Odplata - nájomné 

 
 1/ Odplata - nájomné za užívanie dopravného prostriedku  bola zmluvnými stranami  určená 

dohodou vo výške 200,00 EUR/mesiac, bez dane z pridanej hodnoty. 

 2/ Prenajímateľ bude odplatu dohodnutú v bode 1/ tohoto článku faktúrovať nájomcovi 1-krát 

polročne a to vždy k poslednému dňu kalendárneho polroka. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

nájomcovi. 

Čl. 4 

Doba  nájmu 

 
 1/ Táto zmluva o nájme dopravného prostriedku  sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom jej 



podpisu obidvoma zmluvnými stranami alebo zničením dopravného prostriedku. 

 2/ Zmluvu je možné ukončiť  dohodou  alebo  písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je tri mesiace a 

začína plynúť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. 5 

Podmienky nájmu 

 
 1/  Prenajímateľ je povinný v deň podpísania tejto zmluvy o nájme dopravného prostriedku odovzdať 

nájomcovi dopravný prostriedok  spolu s  dokladmi  potrebnými na  jeho riadne užívanie. 

 2/  Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok v stave spôsobilom na 

prevádzku a  riadne užívanie, inak zodpovedá nájomcovi za škodu spôsobenú tým, že dopravný prostriedok 

nebol spôsobilý na prevádzku. 

 3/  Nájomca nesmie prenechať užívanie dopravného prostriedku inej osobe. 

 4/  Nájomca je povinný starať sa o to, aby na dopravnom prostriedku nevznikla škoda. Škodu na 

dopravnom prostriedku znáša prenajímateľ, ibaže škoda bola spôsobená nájomcom alebo osobami, ktorým 

nájomca umožnil prístup k dopravnému prostriedku. 

 5/ Nájomca je povinný udržiavať dopravný prostriedok na účet prenajímateľa v stave, v akom 

dopravný prostriedok prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 6/ Nájomca je povinný  potrebu  opráv,  na ktorých vykonanie je povinný podľa bodu 5 tohoto 

článku, oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi a  právo na náklady uplatniť u prenajímateľa do 

troch mesiacov po ich vynaložení. 

 7/  Po zániku práva užívať dopravný prostriedok, je nájomca povinný vrátiť dopravný prostriedok  

do miesta, kde ho od prenajímateľa prevzal. 

         
 Čl.6 

      ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 
 1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 2/ Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 3/ Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží  jeden rovnopis a 

nájomca obdrží tri rovnopisy. 

 4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu o nájme dopravného prostriedku prečítali,  

porozumeli  jej obsahu,  zmluva nebola uzatvorená v tiesni  za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva sa 

zhoduje s ich slobodne a  vážne  prejavenou vôľou,  na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

 V Dlhom Klčove, dňa 1.10.2014 

 

 

UNIMONT-VMS,s.r.o, Ihnát Andrej                                       Andrej Kulik, starosta obce  

….....................................................                                            …....................................................... 

              prenajímateľ                                                                              nájomca 

 


