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Zmluva o nájme hnuteľnej  veci 

uzavretá podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník 
č. 4/2019 

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ:  
STEFE Trnava, s.r.o.  
Františkánska 16, 917 32 Trnava 
IČO: 36 277 215 
v zastúpení: 
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA,  konateľ  
Ing. Ondrej Borguľa, konateľ   
(ďalej ako „prenajímateľ“) 

 
a 

       
      Nájomca:  

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Hlavná 9/17, 917 01 Trnava 
IČO: 00 598 135 
v zastúpení:   
Ing. Martin Turčan, riaditeľ 
(ďalej ako „nájomca“) 

 
 

Článok II 
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom hnuteľnej veci -  stroj RIDER  P 525D rok výroby 2019, výrobné 

číslo 20190400009 a  kosiace zariadenie Combi 155 X (ďalej len „predmet nájmu“). 
2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi  predmet nájmu do dočasného užívania a za odplatu nájomcovi  

v stave spôsobilom na riadne užívanie. 
3. Prenajímateľ predmet nájmu  odovzdá nájomcovi  v deň  podpísania tejto zmluvy, vrátane 2 kľúčov 

a fotokópií Záručných podmienok, Návodu na obsluhu.  
4. Nájomca je povinný dodržať podmienky obsluhy predmetu nájmu uvedené v Návodoch na obsluhu, 

vyhlasuje, že najneskôr v deň prevzatia sa s nimi oboznámil a zaväzuje sa ich bezpodmienečne 
dodržiavať. 

5. Prenajímateľ  vyhlasuje, že: 
- je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, 
- predmet nájmu  je nový, nemá faktické technické a právne vady, ktoré by obmedzovali nájomcu 

v jeho riadnom užívaní. 
6. Nájomca vyhlasuje,  že: 

- bude užívať predmet nájmu riadne a v súlade s účelom, na ktorý je technicky určený a ktorému 
obvykle slúži, je povinný chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením, 

- bude zabezpečovať povinné servisné prehliadky na vlastné náklady, 
- bude zabezpečovať údržbu a opravy predmetu nájmu na vlastné náklady, 
- neprenechá predmet nájmu na užívanie tretej osobe 
- zabezpečí poistenie predmetu nájmu vrátane zodpovednosti za škodu ním spôsobenú 

najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy a predloží prenajímateľovi o tom potvrdenie,  
- obsluha predmetu nájmu musí byť vykonávaná odborne spôsobilou osobou s oprávnením na 

obsluhu predmetu zmluvy. 
7. Nájomca je povinný zabezpečovať servisné prehliadky, opravy a údržbu v oprávnenom servise pre 

danú značku predmetu nájmu: Juraj Žákovský – INTEC, Trstínska 22, 917 01 Trnava, po vykonaní 
každej záručnej prehliadky vyzve nájomca prenajímateľa, aby predložil Záručný list a potvrdenie 
o absolvovaní  prehliadky. 
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8. V prípade poškodenia predmetu nájmu znáša nájomca všetky náklady súvisiace s odstránením 
poškodenia, resp. s náhradu za odcudzenie.  

 
 

 
Článok III 

Nájomné a platobné podmienky  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za predmet nájmu uvedený v článku II ods. 1 vo 

výške 840,00 Eur bez DPH mesačne. 
2. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.  

  

 
Článok IV 

Trvanie zmluvy  
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok odo dňa podpísania tejto zmluvy.  
2. Nájomca  je povinný predmet nájmu  vrátiť prenajímateľovi do 3 dní od skončenia doby nájmu.  
 
 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle nájomcu www.sprava.trnava.sk. 
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
3. Zmluvu je možné meniť výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomných 

dodatkov. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto bola spísaná na 

základe ich slobodnej vôle, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných 
podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.  

5. Zmluva bola zverejnená 15.04.2019. 
 
 
 
V Trnave dňa  15.04.2019 
 
 
 
Prenajímateľ:       Nájomca: 
 
 
 
................................................                                   .............................................. 
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA               Ing. Martin Turčan 
konateľ a generálny riaditeľ     riaditeľ SKaŠZMT 
STEFE Trnava s.r.o. 
 
 
.............................................. 
Ing. Ondrej Borguľa 
konateľ 
STEFE Trnava s.r.o. 


