ZMLUVA O NÁJME ZÁHRADNÉHO NÁRADIA
Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
ANTON BELÁŇ STILKO
Prevádzka: Bojná 784, 95601 Bojná
IČO: 17692776,zapísaný v OÚ - TO, Čs - Žo - 2002/06965/00002
Zastúpená: Anton Beláň
(ďalej len „prenajímateľ)
a
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Číslo občianského preukazu zástupcu:
Mobil:
(ďalej len „nájomca“)
I.
Predmet zmluvy a doba trvania nájmu
1. Predmetom zmluvy je prenájom záhradného náradia a to:
Názov náradia

Dátum a čas prevzatia

Dátum a čas vrátenia

Nájomné 1 deň /1/2
dňa/ 1 hodina

II.
Nájomné
1.
2.
3.

Nájomné za predmet nájmu uvedený v čl. I. tejto zmluvy je stanovené dohodou zmluvných strán. V cene nie je doprava predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomné pri podpise tejto zmluvy pred prevzatím predmetu nájmu.
V prípade , ak škodu na predmete zmluvy spôsobí nájomca alebo tretia osoba je nájomca povinný ju zaplatiť prenajímateľovi do 3 dní od spôsobenia
škody. Výšku škody určuje prenajímateľ podľa hodnoty predmetu nájmu. V prípade totálnej škody spôsobenej zo strany nájomcu alebo tretích osôb
vyplatí nájomca prenajímateľovi celú výšku škody najneskôr do 8 dní od spôsobenia škody. Cena záhradného náradia je uvedená v cenníku
prenajímateľa.

III.
Podmienky prenájmu
1.

Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu špecifikovaný v čl. I bod 1. Tejto zmluvy v deň podpisu tejto zmluvy v stave spôsobilom na
prevádzku a na užívanie určené v zmluve, inak na užívanie, na ktoré predmet zmluvy obvykle slúži.
2. Nájomca je oprávnený užívať predmet zmluvy na účel na ktorý je určený predmet zmluvy.
3. Nájomca sa zaväzuje predmet zmluvy riadne užívať v súlade s jeho účelom, inak nájomca zodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním
predmetu nájmu.
4. Nájomca nie je oprávnený prenajať predmet zmluvy tretej osobe alebo ho zaťažiť.
5. Nájomca na svoje náklady hradí všetky opravy, ktoré spôsobil nesprávnym užívaním predmetu nájmu.
6. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete zmluvy nevznikla škoda. Škodu na predmete zmluvy znáša nájomca.
7. Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, t.j. v neporušenom stave, nepoškodený a očistený.
8. V prípade ak nájomca vráti predmet nájmu prenajímateľovi znečistený, prenajímateľ je oprávnený účtovať si sumu 5 € s DPH za čistenie predmetu
nájmu (viď. cenník).
9. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu počas otváracích hodín, v ktorých je požičovňa otvorená. V prípade vrátenia predmetu nájmu mimo
otváracích hodín si prenajímateľ účtuje sumu 3 € s DPH ako je uvedené v cenníku.
10. Nájomca nesmie na PN robiť akékoľvek zásahy, úpravy bez súhlasu prenajímateľa .
11. Nájomca je povinný používať PN v súlade s účelom , na ktorý je určený.
12. Nájomca zodpovedá, že s PN bude pracovať osoba zaškolená servisným technikom prenajímateľa, v prípade PN , u ktorého je treba zvláštne povolenie
odborne spôsobilá podľa platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.

IV.
Zmluvné dojednania
1.
2.
3.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak by nájomca neodovzdal prenajímateľovi predmet zmluvy v dohodnutej lehote, zaplatí nájomca
za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške denného nájmu. Zároveň má však prenajímateľ aj nárok na bežné denné nájomne za každý deň
omeškania.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade ak nájomca odovzdá a vráti len niektorý z predmetov nájmu, zaplatí prenajímateľovi za
každú nevrátenú časť predmetu nájmu jej cenu uvedenú v cenníku prenajímateľa.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade ak nájomca neodovzdá predmet nájmu v dohodnutej lehote a ani na výzvu prenajímateľa (stačí
ústna výzva), je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu vykonať odvoz predmetu nájmu do svojho skladu. V takomto prípade zaplatí nájomca
zmluvnú pokutu vo výške 50 % ceny nájmu za každý deň omeškania a náklady prenajímateľa na demontáž a odvoz predmetu nájmu.

V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a vykonávajúcimi predpismi.
Nájomná zmluva je platná a účinná dňom podpisu.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bojnej, dňa.....................................................

Prenajímateľ:

Nájomca:

