Centrálne číslo zmluvy:1124/2017
OPPaIP/1825-77235/2017/Ld

Zmluva o nájme hnuteľných vecí
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. a s použitím ustanovenia § 442 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Prenajímateľ: Mesto Trnava
štatutárny zástupca: primátor JUDr. Peter Bročka, LL.M.
v zastúpení prvého zástupcu primátora Mgr. Tibora Pekarčíka
Sídlo: Hlavná 1, Trnava
IČO:

00 313 114

DIČ:

2021175728

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK4456000000001002487021

Nájomca:

Ing. Mária Behílová
Zastúpený Ing. Máriou Behílovou
Bydlisko: Bedřicha Smetanu 2787/6, 917 08 Trnava
IČO: 43 913 318
VS: 1710261762

čl. I
Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu na dočasné užívanie hnuteľné
veci, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“) a nájomca za
zaväzuje za dočasné užívanie predmetu nájmu zaplatiť prenajímateľovi nájomné vo výške a spôsobom
dohodnutým v tejto zmluve.
čl. II
1.

Doba nájmu podľa tejto zmluvy je dohodnutá na obdobie od 7.10.2017 do 7.10.2017.

2.

Nájomca predmet nájmu prevezme od prenajímateľa a prenajímateľ odovzdá predmet nájmu nájomcovi
dňa 6.10.2017. Prenajímateľ vráti predmet nájmu prenajímateľovi a prenajímateľ prevezme od nájomcu
predmet nájmu dňa 9.10.2017.

3.

Nakladanie, vykladanie, odvoz a dovoz predmetu nájmu zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.

4.

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute pre prípad, ak nájomca nevráti predmet nájmu v termíne
dohodnutom v odseku 2 tohto článku II, vo výške 3,32 eura (slovom tri eurá tridsaťdva eurocentov) za
každý začatý deň omeškania. Nájomca je povinný zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety uhradiť
na základe výzvy prenajímateľa oznámenej nájomcovi, do 5 dní odo dňa oznámenia výzvy nájomcovi,
prevodom na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
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čl. III
1.

Výška nájomného bola dohodnutá v zmysle cenníka schváleného uznesením Mestskej rady mesta
Trnava č. 350/2017 zo dňa 21.3.2017 a je uvedená v prílohe tejto zmluvy, ako súčasť zoznamu
predmetu nájmu.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za prenájom predmetu nájmu spolu vo výške 108,- eur
(slovom stoosem eur ).

3.

Nájomca je povinný uhradiť nájomného dohodnuté v odseku 2 tohto článku III najneskôr do dňa
prevzatia predmetu nájmu, t. j. do 6.10.2017, prevodom na bankový účet prenajímateľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy. Nájomca je súčasne povinný preukázať úhradu nájomného vo výške podľa
odseku 2 tohto článku III pri prevzatí predmetu nájmu, potvrdením o úhrade.
čl. IV

1.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

2.

Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom primeraným povahe a určeniu predmetu nájmu.

3.

Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.

4.

Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v stave, v akom ho
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.

5.

Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že za prípadné vzniknuté poškodenie, stratu a/alebo zničenie predmetu
nájmu zodpovedá nájomca.

7.

Zmluvné strany sa pre prípad poškodenia, straty a/alebo zničenia predmetu nájmu dohodli, že nájomca
nahradí prenajímateľovi vzniknutú škodu v peniazoch, vo výške zodpovedajúcej trhovej cene
rovnakých alebo obdobných hnuteľných vecí v čase poškodenia, straty alebo zničenia predmetu nájmu.
čl. V

1.

Účastníci zmluvy si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

2.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam hnuteľných vecí tvoriacich predmet nájmu.

3.

Zmluva bola vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom prenajímateľ dostane dve vyhotovenia
a nájomca dostane jedno vyhotovenie.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej
zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

5.

Táto zmluva bola zverejnená dňa 5.10.2017

V Trnave dňa 4.10.2017

V Trnave dňa 2.10.2017

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

Mgr. Tibor Pekarčík
prvý zástupca primátora

Ing. Mária Behílová

…..................................

…..................................
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Príloha č. 1
Zoznam hnuteľných vecí tvoriacich predmet nájmu
Názov

Ks

Cena €/ks/deň
pri 1 dni
nájmu

Účtovaný
počet dní
prenájmu

Cena spolu v €

Cena spolu v € po
zľave 25% v zmysle
Zásad hospodárenia
§ 4 bod 5 písmeno h)

záhradné lavice

120

0,70

1

84,-

63,-

záhradné stoly

60

1,-

1

60,-

45,-

144,-

108,-

SPOLU
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