
ZMLUVA O NÁJME  DOPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU 

počas opravy prevádzkového vozidla obce 

uzatvorená podľa § 630-637 Obchodného zákonníka 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1. Prenajímateľ: Ján Bikar 

nar.           

053 34  Švedlár 510 

2. Nájomca:             Obec Švedlár 

053 34 Švedlár č. 87 

v.z. Vladimír Končík,  starosta 

IČO:  00329681 

DIČ : 2021259471 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN :  SK54 0900 0000 0050 7302 0849 

Čl. II 

Predmet nájmu 

Predmetom nájmu je nákladné motorové vozidlo zn. Multicar ŠPZ GL 268 AT, ktoré je vo 

vlastníctve prenajímateľa. 

Čl. III 

Čas prenájmu 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi dopravný prostriedok na čas od 16.6.2021 na dobu počas 

opravy nájomcovho nákladného vozidla RENAULT  MASTER ŠPZ GL 203 AS za účelom 

prevádzkových potrieb Obce Švedlár. Vodič  a prenajímateľ zároveň  je v pracovnom pomere 

nájomcu bude priamo zodpovedať za prevádzku prenajatého vozidla. 

Čl. IV 

Cena prenájmu 

Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi za nájom dopravného  prostriedku od 16.6.2021 

nasledovne : cena za 1 hodinu 10 EUR denne max. 7 hodín. 

Úhrada sa stanovuje na základe výkazu denných záznamov o práci, priložených nájomcovi po 

ukončení prenájmu pre potreby vyúčtovania nájomného nájomcom. 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje, že od účinnosti tejto zmluvy ponechá nájomcovi dopravný 

prostriedok,  v ktorom sa odovzdá i príslušenstvo vrátane osvedčenia o vozidle. 

2. Nájomca nemôže prenechať dopravný prostriedok k užívaniu tretej osobe. 

3. Zákonné poistenie platba - je povinnosť prenajímateľa. 

4. Nájomcovi nevzniká povinnosť platiť nájomné : 



 a./ pokiaľ prenajímateľ bez vážnych dôvodov daných technickým stavom dopravného   

      prostriedku neodovzdal nájomcovi dopravný prostriedok k užívaniu, 

 b./ počas doby, kedy z dôvodov, ktoré nezavinil nájomca, najmä v prípade ak: 

-     technický stav dopravného prostriedku nespôsobený nájomcom neumožňuje   

             ho riadne užívať. 

5. Prenajímateľ si hradí prevádzkové náklady, PHM a náklady spojené s bežnou údržbou 

a bežnými závadami, ktoré priamo súvisia s prevádzkou vozidla,  na ktoré je určené 

vrátane zabezpečenia EK a STK. 

 

Čl. VI 

Skončenie nájmu 

 

Zmluvný vzťah zaniká: 

 a./ uplynutím lehoty – skončenej na opravu vozidla RENAULT  ŠPZ GL 203 AS, 

 b./ zničením dopravného prostriedku, 

 c./ dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. VII 

Iné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch – 1x prenajímateľ, 2x pre nájomcu. 

 

 

Vo Švedlári,  dňa 16.06.2021 

 

 

 

 

 Prenajímateľ:                                                                    Nájomca: 


