Prenajímateľ:
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef Viskupič – predseda
Starohájska 10, 917 01 Trnava
37836901
2021628367

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Mgr. Marek N.
trvale bytom:
(ďalej len „nájomca“)
uzavreli podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto
Zmluvu
o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
I.
Prenajímateľ je vlastníkom hnuteľnej veci – motorového vozidla:
značka a typ vozidla: Volkswagen Caravelle
rok výroby: 2008
výr. číslo vozidla (karosérie): WV2ZZZ7HZ9H008047
výr. číslo motora: BNZ
EČV: TT-781DL
technický preukaz: séria PB 849688
II.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi a nájomca preberá do nájmu hnuteľnú vec – motorové vozidlo
VW Caravelle, EČV: TT-781DL, špecifikované v čl. I. na dočasné užívanie.
III.
1. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na jeho obvyklé užívanie
s nádržou naplnenou pohonnými hmotami na maximum.
2. Nájomca sa zaväzuje hnuteľnú vec špecifikovanú v čl. I. tejto zmluvy užívať obvyklým spôsobom
a akékoľvek zistené poruchy je povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi, inak zodpovedá
za škodu, ktorá v dôsledku neodstránenia poruchy na predmete nájmu vznikla.
3. Nájomca nie je oprávnený zveriť predmet nájmu do užívania tretím osobám.
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4. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zákonné poistenie a havarijné
poistenie.
IV.
1. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
2. Nájomca je zodpovedný za škodu na predmete nájmu, ktorú spôsobil sám, alebo osoby ním
prepravované.
3. Nájomca po ukončení nájomného vzťahu je povinný hnuteľnú vec, ktorá tvorí predmet nájmu
podľa tejto zmluvy odovzdať prenajímateľovi v stave obvyklého opotrebenia s nádržou
naplnenou pohonnými hmotami na maximum.
V.
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom vo výške 23,23 € za každý aj začatý deň nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné do 5 dní od ukončenia nájmu v hotovosti do pokladne Úradu
Trnavského samosprávneho kraja.
VI.
1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, na jeden deň - 19.02.2020
2. Nájomný vzťah končí:
- uplynutím doby uvedenej v čl. VI. ods. 1,
-

dohodou,

-

písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu aj bez udania dôvodu, pričom zmluva končí
dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Za prenajímateľa odovzdá nájomcovi predmet nájmu Mgr. Peter Rendek – zamestnanec odboru
správy majetku a investičných činností Úradu TTSK. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu
bude spísaný protokol.
VII.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po jej zverejnení.
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, dve pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave dňa: 11.02.2020

v.r.

v.r.

...............…......................….. .

................................................
Mgr. Jozef Viskupič

Mgr. Marek N.
nájomca

prenajímateľ
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