
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
uzavretá podl'a ust § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi

1. Prenajímatel'om: T+T, a.s., Andreja Kmeťa č. 18,010 Ol Žilina
IČO: 36400491
mč: 2020 l 06429
IČ DPH: SK2020106429
Registrácia: OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10312/L
Zastúpenie: Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva
(ďalej ako "prenajímatel''')

2. Nájomcom:
a

Technické služby mesta Bytče, Hlinická 403/16,014 Ol Bytča
IČO: OO185655
mč: 2020442413
IČ DPH: SK2020442413
Registrácia: OkÚ v Bytči, odbor ŽaOS, sp.č.: Žo-2001l0881 1/00007, reg.č.
690/2001
Zastúpenie: Daniel Cigánik, vedúci TS
(ďalej ako "nájomca")

l.
Predmet nájmu

Predmetom nájmu je nákladné motorové vozidlo továrenskej značky LIAZ RN, EČ ZA635BJ, VIN 621VT4,
farba červená.

II.
Účel zmluvy

Touto zmluvou sa prenajímatel' zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie nákladné motorové
vozidlo špecifikované v čl. I tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu špecifikovanú v čl . ID
tejto zmluvy.

III.
Nájomné

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 2.500 € + DPH, celkom 3.000 € (slovom Dvetisícpäťsto
eur + daň z pridanej hodnoty, celkom Tritisíc eur). Nájomné je splatné mesačne pozadu na základe faktúry
vystavenej prenajímatel'om v lehote určenej vo faktúre.

IV.
Trvanie nájmu

Táto nájomná zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú s platnosťou od 1.10.2011 a účinnosťou dňom podpisu
zmluvnými stranami.

V.
Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímatel' sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy spolu s nasledujúcimidokladmi: technický preukaz, osvedčenie o technickej kontrole.

2. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na prevádzku, inak zodpovedá za škodu
spôsobenú nájomcovi tým, že predmet nájmu nebol spôsobilý na prevádzku podl'a čl. VI bod 2 tejto zmluvy.

3. Právo prenajímatel'a žiadať od nájomcu náhradu škody zaniká, ak prenajímatel' tento nárok neuplatní do
šiestich mesiacov odo dňa, kedy mu nájomca predmet nájmu vrátil.



VI.
Práva a povinnosti nájomcu

l. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v súlade s čl. li tejto zmluvy.
2. ájomca je oprávnený používať predmet nájmu na účely prevádzkovania svojej podnikateľskej činnosti,

ktorou je preprava odpadov.
3. ájomca nie je povinný predmet nájmu poistiť, avšak znáša vzniknutú škodu na predmete nájmu.
4. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe.
5. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim na obvyklé

opotrebenie.
6. Nájomcaje povinný vykonávať údržbu predmetu nájmu na vlastné náklady.
7. V pripade zničenia predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu vo výške

10.000 € +DPH, táto hodnota sa mesačne znižuje o výšku uhradeného nájomného.
8. Po zániku práva užívať predmet nájmu je nájomca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu predmet nájmu

spolu so všetkými dokladmi prenajímateľovi v jeho sídle.

VII.
Zánik nájmu

1. Právo užívať predmet nájmu zaniká:
a) zničením predmetu nájmu,
b) výpoveďou zmluvy v súlade s bodom 2 tohto článku.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou, ktorá musí byť druhej zmluvnej strane
doručená do vlastných rúk. Výpovedná lehotaje 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

VIII.
Záverečné ustanovenia

l. Túto zmluvu možno meníť a dopÍňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú prislušnými ustanoveníami platných právnych

predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Ak níektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinnýrn, nedotýka sa to ostatných

ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenía.

4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme prenajímateľ ajeden nájomca.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto

vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

V Žiline, dňa

za prenj.iím*~
Ing. Miloslav Sokolovský, pŕe'ú~~ua predstavenstva

Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva

za nájomcu
Daniel Cigánik, vedúci TS


