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Zmluva o nájme techniky na zabezpečenie údržby kompostoviska

Uzatvorená podľa $630 a nasl. Zákona č.573/1'991' Zb. obchodný zákonník v platnom znení

(d'alej len ,,zmluva")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Nájomca:

obchodné meno: Lozorno, spol. s r.o.

Sídlo: Šponové nám. 657/24,9oo 55 Lozorno
lČo:ąą 852L42
V zastúpení: lng. Juraj Schwarz

(d'alej aj ako,,nájomca")

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko: Vladimír HoRvÁT

Bydlisko: Veterná 753, 900 55 Lozorno
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s

IBAN: SK41 0900 0000 0001 8201 2490
Telefonický kontakt: 0904 368 132

(d'alej aj ako,,prenajímateľ")

l. Preambula

1' Prenajímateľ je vlastníkom techniky a technických zariadení bližšie špecifikovaných v Prílohe Č. r tejto
zmluvy (d'alej len ,,Technika"), ktorú má nájomca záujem využiť pre prípad potreby vykonania údržby
kompostoviska, najmä uhŕňanie a prevoz bioodpadu, obsluhu pri drvení materiálu (d'alej len ,,údrźba"|

2. Prenajímateľ má záujem umožniť nájomcovi využitie Techniky za účelom vykonania údržby a tým
zároveň umožniť nájomcovi splnenie jemu stanovených povinností prĺ spracovaní bioodpadu.

3. Na podklade vyššie uvedeného uzatvárajú zmluvné strany tejto zmluvy, rešpektujúc všetky zákonné a

legislatívne podmĺenky a spoľahnúc sa na vzájomné d'alej uvedené vyhlásenia, túto zmluvu, cieľom ktorej
je zabezpečenie vyššie uvedenej povinnosti nájomcu'

ll. Predmet zmluvy a účel nájmu

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave vzájomných práv a povinností v

súvislosti so zriadením nájomného vzťahu k Technike v rozsahu potrebnom pre vykonanie údržby.

2. Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať nájomcovi do nájmu a užívanĺa Techniku v rozsahu
potrebnom pre vykonanie údržby a nájomca sa zaväzuje za skutočnú dobu využitia Techniky pre

vykonanie údržby zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné.



lĺ|. Doba trvania nájmu, skončenie zmluvy

1. Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára ako rámcový na dobu určitú v trvaní od 03.03.2022 do
37.12.2022, pričom časový (nezáväzný) odhad potreby využitia Techniky pre údržbu v uvedenom období
je 100 hodín.

2. Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi neobmedzené využitie Techniky pre údrŽbu v období
uvedenom v ods' 1 tohto článku a to tým spôsobom, že Technika bude pripravená vždy na d'alší pracovný

deň od požiadavky nájomcu (štandardne podľa otváracích hodín obecného kompostoviska) na mieste
Železničná ulica v obci Lozorno, prípadne na inom mieste, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

3. Zmluvné strany môžu skončiť túto zmluvu dohodou alebo odstúpením v prípadoch, ak tak určuje táto
zmluva.

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá zmluvná
strana porušila akýmkoľvek spôsobom svoju povinnosť vyplývajúcu jej z tejto zmluvy alebo z platnej
právnej úpravy, druhá strana na tento stav upozornila a nedošlo k náprave ani v dodatočne poskytnutej

lehote 3 pracovných dní. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o

lV. Nájomné

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celkové nájomné za nájom Techniky podľa tejto zmluvy predstavuje pri

plnom predpokladanom využití Techniky sumu Vo výške 2'500,-EUR.

2. Nájomné bude prenajímateľovi vyplatené v rozsahu skutočného využitia Techniky. Časové obdobie
skutočného využitia Techniky preukáže prenajímateľ nájomcovi výkazom hodín, na ktorom bude
prevzatie a vrátenie Techniky vždy potvrdené oboma zmluvnými stranami, resp. ich zástupcami, a na

tomto základe bude stanovené skutočné nájomné.

3. Nájomné je splatné do 30 dníodo dňa začatia nájomného vzťahu podľa tejto zmluvy a zúčtované po

predložení výkazu hodín podľa ods. 2 tohto článku do 30 dní od skončenia nájomného vzťahu.

V' Vyhlásenia zmluvných strán

L. Prenajímateľvyhlasuje a nájomcovi zaručuje, že je oprávnený na rnýkon činnosti podľa tejto zmluvy a

že je spôsobilý a schopný svoje záväzky a povinnosti podľa tejto zmluvy plniť riadne a včas, že disponuje
dostatočným technickým vybavením umožňujúcim mu túto zmluvu a povinnostĺ a záväzky z nej plynúce

riadne a včas plniť.

2. Nájomca vyhlasuje a prenajímateľovi zaručuje, že je spôsobilý a schopný svoje záväzky a povinnosti
podľa tejto zmluvy plnĺť riadne a včas.

Vl. Práva a povinnostĺzmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi Techniku vždy v stave plne spôsobilom na premávku Po
pozemných komunikáciách a na vykonanie údržby. Technika musí byť pri každom odovzdaní nájomcovi s

plnými nádržami pohonných hmôt a musia k nej byt priložené všetky na premávku potrebné doklady'

2. Prenajímateľ je povĺnný počas celej doby trvania tejto zmluvy udržiavať Techniku v stave spôsobĺlom
na premávku po pozemných komunikáciách a to na vlastné náklady, vrátane vykonania potrebných
prehliadok ako aj doplnení prevádzkouich tekutín a mazív.



3. Prenajímateľzodpovedá za škody spôsobené nájomcovitým, že Technika nie je spôsobilá na

dohodnuté užívanie počas doby nájmu. Tejto zodpovednostĺ sa prenajímateľ zbavívýlučne v prípade. ak

preukáže. že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť Techniky pri zachovanĺ odbornej starostlivosti do
jej prevzatia nájomcom.

4. Nájomca je povinný dbať o to, aby na Technike nevznikla škoda. Škody spôsobené na Technike prijej

prevádzkovaní počas doby nájmu znáša nájomca. Právo prenajímate|'a na náhradu škody na Technike

zanikne, ak prenajímateľ nepožaduje túto náhradu od nájomcu do šiestich mesiacov Po jej vrátení.

5. Nájomca sa zaväzuje oznámiť bezodkladne prenajímateľovi potrebu opráv Techniky, ktorú zistí pri jej

užívaní.

6. Zmluvná strana. ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tohto zmluvného vzťahu, je povinná

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. okrem prípadov. Ked'preukáže, že porušenie

povinností bolo spôsobe né okol nosťa mi vyl učujúcim i jej zod poved nosť.

7' Prenajímateľ je povinný mat' uzavreté platné povinné zmluvné poistenie na všetku Techniku.

Porušenie tejto povinnosti prenajímateľa uzavrieť príslušné poistenia sa považuje za podstatné porušenie

tejto zmluvy a zakladá právo nájomcu od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na

nápravu.

Vll. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme dodatkov a so

súhlasom obidvoch zmluvných strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území

Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou. Pokiaľ zmluvné

strany nedospejú k dohode, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť spor na rozhodnutie

súdu vecne, miestne a kauzálne príslušnému podľa Civilného sporového poriadku.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných každý má platnosť originálu. Kaźdá zo

zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

6. Prílohy:

- Príloha Č. r _ 7oznam a špecifikácia Techniky

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že

tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto zmluvu neuzatvárajú v

tiesni ani za zvlášť nev'ýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených V mene

zmluvných strán konať

V Lozorne dňa3.3.202Ż

Lozorno, spol. s r.o.

. t0Z0RN0 spol. s r.o.
€portové llám' 657 ;24. 900 55 Lozoľno
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'Vladimír Horvát



Príloha Č. ].

Merlo nakladač, traktor


