
Prenajímateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Nájomca :
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ZMLUVA

o prenájme dopravného prostriedku

uzatvorená podľa ustanovenia § 630 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Čl. l.
Zmluvné strany

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Štefánikovo námestie 1,05201 Spišská Nová Ves
Marcelom Blahutom, konateľom spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka číslo 2072N
31659969
SK2020503012
Prima banka Slovensko, a.s.
752184900115600

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
PhDr. Jánom Volným, PhD., primátorom mesta
329614
2020717875
Prima banka Slovensko, a.s.
3400422003/5600

Čl. ll.
Predmet nájmu

2.1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom dopravného prostriedku:

a) motorového vozidla:

- mačka a typ: Škoda Octavia Combi 1,9 TDI

- farba: šedá metalíza

- -rok výroby:

- VIN:

- palivo:

- EČV:

2008

11v.UBJS41lJ888847157

NM (die sei)

SN170BO

b) prípojného vozidla

- EČV: SN232YD

za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2. Prenajímateľ odovzdáva nlÍjomcovi dopravné prostriedky uvedené
spolu:

a) s týmito dokladmi:

v predchádzajúcom odseku



- osvedčenie o evidencii motorového a prípojného vozidla,

- doklady o poistení za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla,

- doklady o platnej STK a emisnej kontrole,

b) s výbavou:

- autorádio, 2x kl'úč s imobilizérom, rezervná pneumatika, lekámička, gumové koberce, ťažné

zariadenie.

ČI.m.
Doba nájmu

Prenajímatel' odovzdá predmet nájmu uvedený v Čl. Il. nájomcovi s potrebnými dokladmi od 01.02.2013
na dobu neurčitú.

Čl. IV.
výška nájmu

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 697,- € na rok. K tejto určenej cene sa bude
účtovať DPH podľa platných právnych predpisov v SR.

4.2. Dohodnuté zmluvné nájomné bude prenajímateľ fakturovať k 15.12. príslušného roka, so
splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Nájomné bude nájomca uhrádzať bezhotovostným
spôsobom na č.ú. 752184900115600.

Čl. V.
Práva a povinnosti prenajímateľa

5.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v deň podpisu tejto zmluvy spolu
s dokladmi a výbavou uvedenými.v Čl. Il,

5.2. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na prevádzku v zmysle
príslušných predpisov o cestnej premávke, inak zodpovedá za škodu spôsobenú nájomcovi tým, že
predmet nájmu nebol spôsobilý na prevádzku.

5.3. Prenajímateľ nemáša škodu alebo nebezpečenstvo škody, ak škoda bola spôsobená nájomcom
alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k predmetu nájmu.

5.4. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť povinné zmluvné poistenie predmetu nájmu, havarijné poistenie,
daň z motorových vozidiel.

'/----ť,..



Čl. VI.
Práva a povinnosti nájomcu

6.1. Nájomca využíva predmet nájmu na účely, na ktoré je určené, neúmerne ho nezaťažuje a nerobí
žiadne úpravy dopravného prostriedku.

6.2. Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe. V opačnom prípade
zodpovedá za škodu spôsobenú na predmete nájmu prenajímateľa v plnej výške a bez výhrad.

6.3. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie. V čase platnosti tejto zmluvy je nájomca povinný nutné opravy a vady predmetu
nájmu odstrániť vo vlastnom mene na svoj účet a nie je oprávnený požadovať od prenajímateľa úhradu
ním vynaložených nákladov.

6.4. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením, odcudzením a stratou
dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

6.5. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi poškodenie vozidla v súvislosti s
dopravnou nehodou, za účelom uplatnenia poistnej udalosti v príslušnej poisťovni.

Každú nehodu, haváriu, teda i takú, pri ktorej nedôjde ku škode na predmete nájmu, poškodeniu
alebo k inému zničeniu, odcudzeniu predmetu nájmu alebo jeho časti, ihneď ohlásiť prenajímateľovi a
polícii. Od polície si vyžiadať protokol s uvedením č. j. Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípadný
postih poisťovne uplatnený proti nájomcovi.

Pri poistných udalostiach, pri ktorých došlo k poškodeniu ďalších osôb, ktoré majú nároky zo
zákonného poistenia, je nájomca povinný do dvoch dní túto udalosť ohlásiť prenajímateľovi.

6.6. Nájomca používa výhradne druh pohonných hmôt podľa typu vozidla, ktorý je uvedený v zmluve o
nájme. Pri použití iných pohonných hmôt uhradí prenajímateľovi plnú výšku vzniknutej škody.

6.7. Nájomca si hradí zo svojich prostriedkov všetky prevádzkové náklady spojené s prevádzkou
predmetu nájmu v dobe prenájmu, hlavne doplňovanie pohonných hmôt, spotrebu destilovanej vody,
nemrznúcej zmesi do ostrekovačov, doplnenie lekárničky ak bola po dobu nájmu použitá a ďalších, ako i
odstránenie a opravu drobných škôd vzniknutých v priebehu prenájmu, vrátane všetkých poškodení
pneumatík, ktoré nie sú preukázateľne výrobnou vadou na vozidle.

6.8. Nájomca je povinný si vyžiadať II prenajímateľa všetky zákonné poplatky (zákonné a havarijné
poistenie, zelená karta pri ceste do zahraničia). V opačnom prípade hradí prípadné vzniknuté škody
nájomca.

6.9. Nájomca v prípade straty kľúčov od zabezpečovacieho zariadenia (imobilizér) uhradí montáž nového
zariadenia.

6.10. Nájomca je povinný uhradiť pokuty za priestupky spôsobené prevádzkou vozidla v dobe nájmu.

6.11. Po zániku práva užívať predmet nájmu je nájomca povinný vrátiť bez zbytočného
odkladu predmet nájmu v stave vakom ho prevzal spolu so všetkými dokladmi
prenajímateľovi v jeho sídle, resp. na vopred dohodnutom mieste.



Čl. VII.
Osobitné ustanovenia

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú prevziať a odovzdať vozidlo formou písomnej zápisnice o prevzatí a
odovzdaní predmetu zmluvy, ktorú podpíšu určení zamestnanci oboch zmluvných strán. V uvedenej
zápisnici sa uvedie stav motorového a prípojného vozidla, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Zápisnica o
prevzatí a odovzdaní predmetu nájmu tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

7.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s Z-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane.

7.3. Zmluva môže byť zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán.

7.4. Zmluva zaniká i v prípade zničenia vozidla, ktoré je predmetom zmluvy.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán, vo
forme písomných dodatkov.

8.2. Zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise každej zmluvnej strane.

8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

8.4. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s §5 Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a podľa §47a Zák. č. 40/1964 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom
sídle Mesta Spišská Nová Ves.

8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná vôľa nie je nijako
obmedzená. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a zrozumiteľne,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah si prečítali, nemajú voči nemu výhrady, na
znak čoho zmluvu podpísali.

VS'V k'N 'V' dň Aj. 1. '2.0,'.)prss ej ovej SI, a l: .
I

Marcel Blahut
konateľ

za prenajímatel'a

&{
PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor
za nájomcu


