
ZMLUVA O PRENÁJME VECI

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Prenajímateľ: 
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

OBEC ZITAVANY
Športová 5, 951 97 Žitavany 
Jiiraj Obert, starosta obce 
37869451
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
232084290/0900

(ďalej len „prenajímateľ“)

2. Nájomca:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
(ďalej len „nájomca“)

TJTÍLIS, s.r.o.
Bernolákova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Štefan Kraj čo, konateľ
31443095

Článok L 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prenájom Cisternového auta striekačka CAS-25, 
Typ; Škoda 706 RTHP, rok výroby 1969, výrobné číslo: 120083911, EČ ZM 520 AO, 
ktoré prenajímateľ odovzdáva nájomcovi do dočasného užívania za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.

Článok n .
Nájomné a platobné podmienky

1. Nájomca bude platiť prenajímateľovi za každý začatý mesiac prenájmu nájomné 
vo výške 200 € (slovom dvesto eur), splatné vždy do 15. dňu v mesiaci.

2. V prípade omeškania so zaplatením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z mesačného nájomného za 
každý deň omeškania.



Článok m .
Podmieni^ prenájmu

1. Prenajímateľ sa zaväzuje:
odovzdať cisternové auto v pojazdnom stave

2. Nájomca sa zaväzuje:
vykonávať na svoje náldady údržbu prenajatej veci v súlade s návodom na jej 
používanie,

- nedať prenajatú vec do podnájmu inej osobe bez predchádzajúceho písomného 
súJilasu prenajímateľa,
nerobiť žiadne úpravy prenajatej veci, ktoré by bránili doterajšiemu využitiu.

Článok IV.
Doba prenájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.4.2011 do 30.11,2011.
2. Zmluva môže byť zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ale je nájomca v omeškám' 

s platením nájomného po čas dlhší ako 2 mesiace.

Článok V.
Záverečné ustanovenie.

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode 
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jedno vyhotovenie,

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami.

4. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdih ju zmluvné strany 
svojimi podpismi.

V Žitavanoch, dňa /ĵ  /̂. q

Nájomca
UTILIS, s.r.o.
B e r n ol ák ov a 3 

953 01 Zlaté M oravce


