Nájomná zmluva
uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení medzi
zmluvnými stranami
Prenajímatel': eustream, a.s,
Votrubova l1/A, 82901 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3480/B
Zastúpený:
Ing. Miloš Pavlík, riaditel' korporátnych záležitostí
IČO: 35 910 712
IČ DPH: SK7020000372
DIČ: 2021931175
Bankové spojenie I: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1101153/0200
SWIFr (BIC):SUBASKBX
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0110 1153
Bankové spojenie II.: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2935700511/1100
SWIFr (BIC):TATRSKBX
IBAN: SK78 11000000002935700511
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:
Ing. Miloš Pavlík, riaditel' korporátnych záležitostí
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Viktor Mihalik , vedúci odboru líniovej časti
Ing. Anton IlIéš, špecialista riadenia vozového parku

~

( d'alej prenajímatel' )
Nájomca:

Obec Donovaly
976 39 Donovaly 3
zastúpená: Miroslav Daňo, starosta obce
IČO: 313 386
DIČ: 202 111 5800
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
Číslo účtu: 1209233002/5600

( d'alej nájomca )

I.
Predmet zmluvy
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Predmetom tejto zmluvy je prenájom snehovej frézy SFS a snehového pluhu Schmidt vo
vlastníctve prenajímatel'a, umiestneného v sídle prenajímatel'a v Rožňave (d'alej ako .predrnet
nájmu").
Prenajímatel' na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi predmet nájmu k užívaniu a za
odplatu. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu zmluvné strany potvrdia písomne v protokole.
Prenajímatel'
prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom
pre užívanie,
zodpovedajúce primerane povahe a určeniu veci.
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu a užívania tretej osobe.
Akékol'vek zásahy a technické zmeny na predmete nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímatel'a. Úhradu nákladov s tým spojených maže
požadovať nájomca len v prípade, že sa na to prenajímatel' zaviazal. Nájomca je oprávnený
požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu a po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku
ktorému došlo v dósledku užívania predmetu nájmu.
Ak prenajímatel' dal súhlas ku technickej zmene, respektíve zásahu na predmete nájmu, ale
nezaviazal sa na úhradu týchto nákladóv, maže nájomca požadovať po skončení nájmu len
protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu.

7.

8.

9.

10.

Ak bude prenajímatel' uhrádzať po skončení nájmu náklady v zmysle bodov 5 a 6 a v zmysle
platných právnych predpisov sa bude jednať o technické zhodnotenie predmetu nájmu,
prenajímatel' bude toto technické zhodnotenie odpisovať pre účely dane z príjmov právnických
osob.
Ak nájomca vykoná technické zmeny alebo zásahy na predmete nájmu bez súhlasu
prenajímatel'a, je povinný po skončení nájmu uviesť predmet nájmu na svoje náklady do
póvodného stavu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímatel'ovi bez zbytočného odkladu potreby opráv predmetu
nájmu, ktoré má vykonať prenajímatel'. Ak nájomca poruší túto povinnosť, zodpovedá za škodu
tým spósobenú prenajímatel'ovi. Bežné opravy predmetu nájmu počas doby trvania tejto zmluvy
sa zavazuje uhradiť nájomca.
Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Prípadnú vzniknutú
škodu je povinný uhradiť nájomca v celom rozsahu.
II.
Trvanie nájmu

1.
2.
3.
4.
5.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.12.2012 do 15.4.2013.
Prenajímatel' poskytne predmet nájmu nájomcovi ku prevzatiu najneskór do 3 pracovných dní
od podpísania nájomnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
Nájom na dobu určitú sa končí uplynutím doby na ktorú sa dojednal, alebo dohodou zmluvných
strán pred uplynutím tohto termínu.
Prenajfmatel' móže odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva
predmet nájmu takým spósoborn, že prenajímatel'ovi vzniká škoda alebo mu hrozí vznik škody.
Najneskór nasledujúci deň po ukončení nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu
prenajímatel'ovi v stave zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie.
~
III.
Nájomné

1.
2.
3.

Výška nájemného je určená dohodou zmluvných strán a to 31,00 EUR bez DPH mesačne. Ku
nájomnému bude uplatnená príslušná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Nájomca na svoje náklady zabezpečí prevzatie predmetu nájmu u prenajímatel'a a jeho vrátenie
prenajímatel'ovi na vopred dohodnutom mieste.
Nájomca je povinný uhradiť nájomné za predmet nájmu na základe faktúry vystavenej
prenajímatel'om so splatnosťou do 20. dňa v príslušnom mesiaci za ktorý je nájomné platené,
bezhotovostnou úhradou na účet v banke.

IV.
Zmluvné sankcie
1.
2.

Zmluvné strany sa zavazujú všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane sporov
o jej platnosti a výklade riešiť v prvom rade vzájomným rokovaním.
V prípade omeškania nájomcu so splnením povinnosti uvedenej v či. III. bod 3 tejto zmluvy , je
prenajímatel' oprávnený požadovať od nájomcu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej
čiastky za každý začatý deň omeškania.

V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných
Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvné prejavy sú slobodné, vážne, určité
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre obidve strany po dvoch
V ostatných záležitostiach, touto zmluvou neupravených, sa postupuje
ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení.

strán.
a zrozumitel'né.
vyhotoveniach.
podl'a príslušných

5.

6.

Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností
podl'a
platných
a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Možnosť prevziať daňové povinnosti za
druhú zmluvnú stranu je vylúčená.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

ovaloch dňa: ..
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