
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 

Uzatvorená podľa § 630 a nasl.  Obchodného  zákonníka. 

1. Prenajímateľ: 

• Obec Hubošovce – Obecný úrad Hubošovce 

• IČO: 327107 

• so sídlom: Hubošovce č. 136 

• DIČ : 2020711484 

• bankové spojenie: Dexia banka 0599061001/5600 

• oprávnený konať v mene spoločnosti: Katarína Škvarlová – starostka obce 

• (ďalej ako „prenajímateľ“) 

2. Nájomca: 

• Ingrid Marcinová 

• Dátum narodenia : 19.3.1969 

• číslo OP: SP 171 171 

• adresa: Hubošovce 71 

• (ďalej ako „nájomca“) 

ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ 

I. 

Predmet nájmu 

       Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo značky : Renault 19, ŠPZ: SB - 112AR,  

č.karosérie (VIN) VF 1B53A0514046106/DA 01792, rok výroby 1995, farba sivá. 

II. 

Predmet zmluvy 

     Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie 

osobné motorové vozidlo špecifikované v čl. I tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to 

odplatu špecifikovanú v čl. III tejto zmluvy. 

III. 

Výška nájomného 

      Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1 Eur-, (slovom. Jedno Euro) na deň. 

Nájomné je splatné po ukončení nájmu v hotovosti do pokladne obce. 

      Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v súlade s čl. III odsek 1. tejto zmluvy. 

 



IV. 

Trvanie nájmu 

      Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.3.2011 do 15.4.2011 . 

 

V. 
Spoločné ustanovenia 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu bezodkladne po podpise tejto zmluvy spolu s 

nasledujúcimi dokladmi nevyhnutnými pre prevádzku dopravného prostriedku: Tp a potvrdenie o zaplatení zákonneho 

poistenia 

2. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na prevádzku a na užívanie na ktoré daný 

dopravný prostriedok obvykle slúži. 

3. Prenajímateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nájomcovi tým, že predmet nájmu nebol spôsobilý na prevádzku. 

Prenajímateľ sa tejto zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného 

prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom. 

4. Prenajímateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete nájmu okrem prípadu, ak škoda bola spôsobená nájomcom 

alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k predmetu nájmu. 

5. Právo prenajímateľa žiadať od nájomcu náhradu škody zaniká, ak prenajímateľ tento nárok neuplatní do šiestich 

mesiacov odo dňa, kedy mu nájomca predmet nájmu vrátil. 

6. Nájomca je oprávnený používať predmet nájmu na účely prevádzkovania svojej podnikateľskej činnosti. 

7. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe. 

8. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

9. Náklady na prevádzku predmetu nájmu ako údržba, servis, zákonné poistenie, pohonné hmoty znáša prenajímateľ.  

10. Po zániku práva užívať predmet nájmu je nájomca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu predmet nájmu spolu so 

všetkými dokladmi prenajímateľovi na miesto, kde predmet nájmu bol prevzatí. 

11. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť 

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv, 

resp. dohôd a zvyklostí. 

2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich 

skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 

rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, jedno vyhotovenie pre Prenajímateľa a jedno vyhotovenie pre 

nájomcu. 

 

 V Hubošovciach dňa : 15.marca 2011 

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

       za prenajímateľa                                                                       za nájomcu 

 

 



 

 

 

                                                 Dohoda o ukončení prenájmu priestorov 

                                     v zmysle § 676 a prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka 

 

 

1. Prenajímateľ: 

• Obec Hubošovce – Obecný úrad Hubošovce 

• IČO: 327107 

• so sídlom: Hubošovce č. 136 

• DIČ : 2020711484 

• bankové spojenie: Dexia banka 0599061001/5600 

• oprávnený konať v mene spoločnosti: Katarína Škvarlová – starostka obce 

• (ďalej ako „prenajímateľ“) 

2. Nájomca: 

• Ingrid Marcinová 

• Dátum narodenia : 19.3.1969 

• číslo OP: SP 171 171 

• adresa: Hubošovce 71 

• (ďalej ako „nájomca“) 

ďalej  ako „Zmluvné strany“ 

     Dňa 19.2.2007  sa zmluvné strany dohodli a uzatvorili Nájomnú zmluvu o prenájme nebytových 

priestorov a parkovacích plôch na podnikateľské účely nájomcu. 

  

     Predmetom nájmu bol nebytový priestor v budove Ocú č. 136 o výmere 214 m2, ktorý sa 

nachádza  v  Katastrálnom území Hubošovce , zapísaný na LV č. 122 

      Dňa 24.marca 2011 sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu predmetných nebytových 

priestorov  k 15.4.2011 (dátum skončenia nájmu). 

  

     Ku dňu skončenia nájmu je nájomca povinný predmet nájmu vypratať a vrátiť ho 

prenajímateľovi v  spôsobilom stave . Pri ukončení nájmu bude vyhotovený Preberací protokol v 

ktorom bude opísaný aktuálny stav a všetky zistené vady a nedostatky, ktoré vznikli používaním. 

   

V Hubošovciach dňa : 24.marca 2011 

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

       za prenajímateľa                                                                       za nájomcu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


