Zmluva o nájme hnuteľnej veci
uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:

Mesto Svit

Adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor Mesta Svit
VÚB Bratislava, a. s., pobočka Poprad, expozitúra Svit
247 27-562/0200
00 326 607
(ďalej ako prenajímateľ)

Nájomca

Mgr. Milan Špiner

Adresa:
IČO:
DIČ :

Okružná 14, 059 21 Svit
32869011
1031790903
(ďalej ako nájomca)

I.
Predmetom tejto zmluvy je prenájom hnuteľnej veci: prenosné plátno na videoprojekciu za
dohodnutú odplatu. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu je v jeho výlučnom vlastníctve, nie
je obmedzené jeho nakladanie s vecou a vec nebola predmetom zriadenia záložného práva na
hnuteľnú vec.
II.
Nájomca si predmet nájmu vyskúšal,prenajímateľ ho oboznámil s obsluhou. Obe zmluvné strany
konštatujú, že predmet nájmu je funkčný a spôsobilý na prevádzku.
Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi predmet nájmu, aby ho v dojednanej dobe užíval a
nájomca predmet nájmu za dohodnutých podmienok preberá.
Prenajímateľ zároveň po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdá nájomcovi.
Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú na 1 deň, t.j. na deň 03.12.2012.
III.
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného, ktorá je 10 Eur za daný deň užívania. Nájomné je
splatné do 03.12.2012..Nájomca uhradí dohodnuté nájomné v hotovosti do pokladne prenajímateľa.
V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu po uplynutí dohodnutej doby, je povinný uhrádzať
alikvótnu časť nájomného za každý deň omeškania s vrátením predmetu nájmu.
Prenajímate je oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny nájmu za
každý deň omeškania, pri omeškaní s vrátením predmetu nájmu v dohodnutej lehote.
IV.
V prípade, že sa na predmete nájmu vyskytnú vady, ktoré budú brániť v jeho užívaní nájomcom,
nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistené vady predmetu nájmu
prenajímateľovi. Zároveň oznámi, či žiada o odstránenie vád, alebo o poskytnutie iného predmetu
nájmu.

Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k
poškodeniu alebo zníženiu úžitkových vlastností predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá za škody
spôsobené nevhodným užívaním predmetu nájmu.
Nasledujúci deň po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne predmet nájmu vrátiť
prenajímateľovi bez vyzvania.
V.
Táto zmluva je platná odo dňa podpisu zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci deň
po jej zverejnení podľa osobitného predpisu v zmysle §47a ods.1 Občianskeho zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dva dostane prenajímateľ a jedno nájomca.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Vo Svite , dňa 02.12.2012

v.r.
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor Mesta Svit

Vo Svite, dňa 02.12.2012

v.r.
Mgr. Milan Špiner

