
Zmluva č.. o prenájme čistiacich strojov
v súlade s ~ 663 a nasl. Zákona Č. 40/1 964 Zb. ObČiansky zákonník V zneni neskoršich predpisov

(dale) ako „Občiansky zákonník“), za účelom úpravy všetkých práv a povinností, ku ktorým dochádza
pri nájomnom vzťahu medzi prenajímatel‘om a nájomcom.

PRENAJÍMATEĽ:

Ing. Jana Guzmická
Hollého 1494/7, 949 01 Nitra
IČo: 46212024 niČ: 1021178032
Tel: 0949459 146
Okresný úrad Nitra, Číslo živnostenského registra: 430-42000

NÁJOMCA:
Firma / Meno a priezvisko
Adresa:
Ičo/Dič‘ 7- . () C ...EJ~f€(~~7
Dátum narodenia‘ “ ~ObecnýuradJarQ
ČOP ~‚±~
Telefón~

I. Predmet zmluvy
Predmet prenájmu;

1. TepovaČ Karcher 10/1, sacia hadica, koleno, malá hubica na tepovanie, velká hubica na tepovanie, tyč
na veľkú hubicu

2. čistiaci práškový prípravok na tepovanie 2 dcl teda 4 dávky ( v prlpade potreby je možné zakúpiť si
viac prípravku, kde je cena za ldcI účtovaná sumou 1€)

3. 2 ks kefka na čalúnenje
4. Odmasťovaci tekutý prostriedok na Čalúnenie v rozprašovači — zarobený. Cv prípacle potreby je možné

zakúpifsi viac prípravku, kde je cena za 1 dcl účtovaná sumou 1€)
Typ/Výr. číslo tepovacieho stroja;
Dátum,deň/časpožičania: J.“LC≥‘2 /
Dátum, deň/čas vrátenia: .1 G. L022 ‚‘ 6CC //~ LV
Stav stroja pred požičaním: P‘i~j‘~~j ‚~

Záloha: ~o1oot
Cenník za ožičanje:

20,00 € (účtuje sa ph zapožičaní v pracovně dni na 24 hodín pondelok až piatok)
25,00 €1 ( účtuje sa pri zapožičaní v pracovně dni na 48 hodín pondelok až piatok)

35,00 €/ ( účtuje sa pri zapožičaní na víkend / sviatok)

V prípade, že nájomca má záujem o zabezpečenie dopravy (odovzdanie aj vyzdvihnutie) stroja a
prislušenstva na adresu nájomcu, je táto doprava spopiatnená sumoLď~,~(v rámci Nitry). Cena
dopravy do okolitých obcí je vopred dohodnutá telefonicky. V opačnom prípade si dopravu
zabezpečuje nájomca sám na adrese Ciolkovského 16, 95141 Lužianky.

CENAZAPOŽIČANIE
DOPRAVA Ü
MNOŽSTVO PRÍPRAVKU NAVIAC
SPOLU



II. Cena prenájmu

1, Obe strany sa dohodli na cane za predmet Zmluvy o prenájme čidtiacich strojov a príslušenstva.
2. Cena za predmet prenájmu je splatná vopred pri odovzdani predmetlJ zmluvy nájomcovi, jeho
skontrolovania nájomcom a vystavením pokladničr‘ého dokladu prenajímateľom.
3. Záloha vo výške podľa tejto zmluvy ( 50,ÚO ~ ) je splatná pri odovzdávaní Predmetu zmluvy
prenajímateľom nájomcovi, v hotovosti k rukám prenajímateľa.
4. Prenajímateľ vráti nájomcovi zálohu pri odovzdávaní predmetu nájmu nájomcom, avšak len za
predpokladu, že predmet nájmu nájomca vráti riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave,
vrátane príslušenstva, čistý v stave, akom mu bol odovzdaný.
5. Prenajimatel‘ je oprávnený započítat‘ si zálohu so svojou pohľadávkou voči nájomcovi, pokiaľ
nájomca nedodrží povinnosti podľa tejto zmluvy

Ill. Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdžuje a vyhlasuje, že sa osobne oboznámil s
predmetom zmluvy a jeho príslušenstvom jeho ohliadkou aRo aj s jeho stavom a funkčnosťou.
Nájomca nemá žiadne výhrady a nevyhradzuje si žiadne osobitné vlastnosti predmetu zmluvy ani
jeho príslušenstva.
2. V pripade neskorého vrátenia je cena za čas oneskorenia počítaná priamo úmerne z ceny
prenájmu, v nadväznosti na počet hodin omeškania, ktorá je splatná pri odovzdaní predmetu zmluvy
a jeho príslušenstva prenajímateľovi. Čas je zaokrúhlený na celé hodiny nahor.
3. Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie (súčast‘ zmluvy) a dodržiavat‘ pokyny výrobcu.
4. V prípade poškodenia alebo straty náradia má prenajimateľ právo žladat od nájomcu úhradu škody
v plnej výške.
5. K prenájmu je potrebné predložiť tieto doklady: OP alebo ŽL alebo výpis z OR. Výpis z OR sa
predkladá ako originál alebo overená kópia s overeným splnomocnením konat‘ a podpisovať v mene
firmy, nie straší ako 5 dní.
6. Nájomca je povinný vrátit‘ predmet zmluvy prenajímateľovi riadne a včas, funkčný, nepoškodený a
vrátane príslušenstva, v opačnom pripade má prenajímatel‘ právo na náhradu škody a ušlý zisk, ako aj
na cenu nájmu podľa článku Ill.
7. Osoba konajúca za právnickú osobu prehlasuje, že je oprávnená za spoločnosť konat‘ a podpisovat‘.
8. V pr1pade, že nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na
obsluhu, servisnými podmienkami, alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa tretej osobe, alebo ho použije v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo
všeobecnými podmienkami, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť.
Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a
náhradu škody. Zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy nájorncovi.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a prenájme sú 1. Všeobecné podmienky prenájmu a 2. Návod na
obsluhu stroja
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa článku I. tejto zmluvy.
3. Pred uplynutím dojednanej doby nájmu možno zrušit‘ túto zmluvu odstúpením zo strany
prenajímateľa podľa tejto zmluvy a jej príloh.
4. Nájomca je povinný pri zrušení zmluvy vydat‘ predmet nájmu prenajímateľovi bezodkladne a to
v mieste, kde ho prenajímateľ nájomcovi doručil. V taj sta] lehota a v torn istom stave je. povinný



nájomca vydať prenajímateľovi predmet nájmu I v prípade zániku nájomného pomeru. V prípade
zničenia predmetu nájmu sa použijú ustanovenia tejto zmluvy a náhrade Škody.
5. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
6. Zmluva bota vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zrnluvných strán obdrží jedno
vyhotavenie.
7. Svojim podpisom udeľujete Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa ~ 13 ods. 1
Zákona Č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Eú)
2016/679 z 27. Apríla 2016 a ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov o voľnom
pohybe takýchto údajo‘i a nasledovnom znení; „Týmto vyjadrujern ako dotknutá osoba svoj
dobrovoľný súhlas so spracovanĺm, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu
potrebnom na uzatvorenie a plnenie zmiuvy o prenájme čistiacich strojov a to predovšetkým mena,
priezviska, titulu, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, číslo obČianskeho preukazu,
kontaktných údajov (číslo telef6nu, príp. e-maiiovej adresy), adresy dodania a doručenia, prípadne
mých údajov uvedených vtejto zmluve a priložených dokumentoch vzmysle nariadenia Č. 2016/679
GOPD (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré sam
uv~edol/uviedla v zmluve a prenájme čistiacich strojov sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu
nevyhnutnú kvýkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medii nami
a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že
bota uzavretá po vzájomnom prejednaní, podIa ich slobodnej vůle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v
tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto
listine.

Prenajímateľ:

Podpis a pečiatka


