Zmluva o nájme
Poľnohospodárskeho stroja – Traktor ZETOR 7245 s prídavným zariadením – vlečka uzavretá podľa
ustanovenia § 630 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Prenajímateľ:
Štefan Chovan, nar. ...................
Červená Voda 33, 083 01 Sabinov
(ďalej ako „Prenajímateľ“)

a

Nájomca:
Obec Červená Voda, IČO: 00326909
Červená Voda 28, 083 01 Sabinov
Oprávnený konať v mene Obce Červená Voda: Pavol Džačovský
(ďalej ako „Nájomca“)

Čl. I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je nájom poľnohospodárskeho stroja – Traktor ZETOR 7245 s prídavným
zariadením vlečka. Uvedený stroj bude slúžiť na vývoz a odvoz trávy, konárov a lístia.
Poľnohospodársky stroj musí byť spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v tejto zmluve.
Nájomca nesmie používať prenajatý prostriedok na iný účel ako je uvedené v tejto zmluve a je
povinný starať sa, aby na prenajatom prostriedku nevznikla škoda.
Čl. II.
Účel nájmu
Účelom nájmu je vývoz a odvoz trávy, konárov a lístia. Za nájom tohto stroja s prídavným zariadením
vlečka, sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi odplatu za podmienok dohodnutých v Čl . IV.
Tejto zmluvy.
Čl. III.
Doba plnenia
Doba plnenia predmetu zmluvy, vymedzená v Čl. I. tejto zmluvy, začína dňom 18.10.2021 a je na
dobu určitú do 31.10.2021 vrátane. Právo užívať tento stroj a prídavné zariadenia zaniká uplynutím
doby, na ktorú bola táto zmluvy dojednaná.

Čl. IV
Výška a splatnosť odplaty
Za riadne naplnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle Čl. I. sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi
zaplatiť odplatu vo výške 500€, a to v lehote do 31.11.2021, výplatou dohodnutej odmeny z pokladne
OcÚ.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán a len písomnou
formou.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise.
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s jej
obsahom. Na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. Ďalej prehlasujú, že im nie sú známe žiadne
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo neúčinnosť tejto zmluvy.

.............................................
Pavol Džačovský, starosta obce
Nájomca

V Červenej Vode, dňa 15.10.2021

.............................................
Štefan Chovan
Prenajímateľ

