
Zmluva o prenájme vozidla 
 
prenajímateľ :  Ján Marušák 
adresa :   
rodné číslo:   
 
nájomca :  Obec Uloža 
IČO :   329720 
DIČ :   2020741635 
Bankové spojenie :   VÚB,a.s., č.účtu:SK1602000000000031523592 
v zastúpení :  Pavol Abrahamovský, starosta obce 
 
I. 
Predmet zmluvy a predmet nájmu 
1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný dopravný 
prostriedok na dočasné užívanie a záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi. 
 
2. Predmetom nájmu je dopravný prostriedok – traktor: 
typovej značky :  ZETOR 6748                                                                                                                
ŠPZ :     LE634AA 
Číslo karosérie:    49730 
Číslo motora:  
 
II. 
Doba nájmu 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od 01.12.2020 do 30.4.2021. 
 
2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla  nájomcom .  
 
III. 
Nájomné 
1. Na základe dohody zmluvných strán je prenájom za predmetné vozidlo vo výške 300 Eur.  
 
2. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, opravu 
poškodených pneumatík hradí nájomca. 
 
IV. 
Povinnosti nájomcu 
Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky : 
 
1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa tejto zmluvy 
nevznikla škoda. 
2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na odhrniavanie snehu na miestnych komunikáciach 
v obci ULoža v zimných masiacoch. 
3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v 
dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie. 
 
V. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis zmluvy. 
4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami 
odsúhlasenej forme. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, 
zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
V Uloži   dňa   01.12.2020 
 
signed          signed 
…………………………………….….     ……..………………………………….. 
Prenajímateľ       Nájomca 


