NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec Nedožery-Brezany
Sídlo: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737
Číslo účtu: 1234307253/0200
Bankové spojenie: VÚB Prievidza
IBAN: SK13 0200 0000 0012 3430 7253

a

Nájomca: Obec Poruba
Sídlo: Poruba 95, 972 11 Lazany
Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Tomáš Tóth, starosta obce
IČO: 00 318 426
DIČ: 202 116 27 92
Článok II
Predmet zmluvy

3.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie za
vopred dohodnuté nájomné a nájomca ho bez výhrad prijíma.
Predmetom nájmu je Návesný drvič ZAGO ECOGREEN 118D
Výrobné číslo: 10224370, Rok Výroby: 2010. a Zetor Typ FORTERA VIN: 000F1G4J41MU01489
Prenajímateľ predmet nájmu odovzdá nájomcovi pri podpísaní tejto zmluvy.

4.

Prenajímateľ prehlasuje, že:

1.
2.

a.

je výlučným vlastníkom predmetu nájmu,

predmet nájmu nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by obmedzovali nájomcu v jeho
riadnom užívaní,
c. nájomca má právo premet nájmu užívať za vopred dohodnuté nájomné 50 Eur/hodina.
Nájomca prehlasuje že:
b.

5.

a.
b.

bude užívať predmet nájmu riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý alebo ktorému
obvykle slúži, je povinný chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením,
nájomca neprenechá predmet nájmu na užívanie tretej osobe.

Článok III
Trvanie zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu 1 deň a to na 8.6.2020.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.

Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou
písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na základe
ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu
neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 7.6.2020

_______________________
prenajímateľ

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 7.6.2020

_______________________
nájomca

