ZMLUVA č. 21/08/01
o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa § 663, §721, §723 a nasl. ust.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
Prenajímateľ: MKvia s.r.o., Lipovce 263, 082 36 Lipovce, IČO 53 004 205, DIČ 2121213578
prevádzka Lipovce 264, 082 36 Lipovce, zapís.v OR OS Prešov, odd.Sro, vl.č. 40006/P,
zast.Ing.Mariannou Kollárovou, konateľom spoločnosti, tel. 0918565922, mkviasro@gmail.com
a
Nájomca:

obchodné meno: Obec Lipovce, zast. Jánom Šatníkom, starostom obce
sídlo: Lipovce 92, 082 36 Lipovce, IČO 00327387
tel. 0948 302 891, email.: obec@lipovce.eu
Článok I. Predmet nájmu

1.1.Predmetom nájmu je : Vibračná doska 108kg Bomag BP25/50, výrobné číslo: 101230341281
1.2. Prenajímateľ je vlastníkom predmetu nájmu uvedeného v Článku I, bod 1.1.
1.3. Prenajímateľ prenecháva na základe tejto zmluvy do nájmu na dočasné užívanie predmet nájmu uvedený
v Článku I, bod 1.1 nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu
nájomné vo výške dohodnutej v Článku III zmluvy. Ostatné podmienky prenájmu sú definované vo
Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len VOP), ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy.
Článok II. Doba nájmu, miesto používania
Doba nájmu : zmluva sa uzatvára na dobu určitú–dátum od 2.8.2021 (10.00 hod.) dátum do 2.8.2021 (13.00
hod.). Miesto používania: Lipovce
Článok III. Nájomné a platobné podmienky
Nájomné je účtované podľa cenníka prenajímateľa, ktorý je k dispozícii nájomcovi v prevádzkarni
prenajímateľa. Nájomné uhradí nájomca prenajímateľovi v hotovosti (krátkodobý nájom-do 5 dní) alebo
bezhotovostným prevodom na bankový účet prenajímateľa (dlhodobý nájom). Nájomca prenecháva
prenajímateľovi kauciu, ako zábezpeku. Súhlasí a splnomocňuje prenajímateľa, aby v prípade vzniku škody na
predmete nájmu, zničenia alebo straty alebo vzniku pohľadávky z titulu tejto zmluvy započítal voči vzniknutej
škode alebo pohľadávke.
Druh nájmu : do 3 hodín / deň / 2-5 dní ............. (počet dní) (nehodiace sa preškrtnúť)
Cena nájmu : 20 ,-EUR/
Kaucia: ––,-EUR
Článok IV. Záverečné ustanovenia
4.1.Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre nájomcu, jeden pre prenajímateľa.
4.2. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných
právnych predpisov SR a EÚ.
4.3.Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.
4.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Lipovciach, dňa 2.8.2021

................................................................................

.................................................................................

Ing. Marianna Kollárová, konateľ spoločnosti MKvia s.r.o.

Ján Šatník, starosta obce Lipovce

prenajímateľ

nájomca

