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Zmluva o prenájme zemného stroja 
uzatvorená podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 

Prenajímateľ:  Bardbyt, s.r.o. 
so sídlom: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov 
IČO: 36 476 633 
DIČ: 2020028549, IČ DPH: SK2020028549 
zastúpený: Ing. Jaroslavom Žakom 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
Oddiel: Sro, Vložka číslo 13185/P 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 

a 

Nájomca:  Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
so sídlom: Orechová 2284/8, 085 01 Bardejov 
IČO: 47 332 638 
DIČ: 2023830281, IČ DPH: SK2023830281 
zastúpený: Ing. Vladimírom Zoľákom 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
Oddiel: Sro, Vložka číslo 28448/P 
(ďalej len „Nájomca“) 

 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o prenájme zemného stroja (ďalej len „Zmluva“): 
 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom používaného zemného stroja v základnom vybavení 
určeného  do menej únosných terénov typ DH-112. Príslušenstvo tvorí hĺbková lopata 
o objeme 0,335 m3. Predmet nájmu nájomca dobre pozná z fyzickej obhliadky a v takom 
stave si ho prenajíma. 

     (ďalej len „Predmet nájmu“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ týmto za odplatu prenecháva Predmet nájmu 
na dočasné užívanie Nájomcovi. 

3. Prenajímateľ odovzdáva Nájomcovi Predmet nájmu bez  nasledovných dokladov 
potrebných pre jeho užívanie: 

- osvedčenie o evidencii, 
- doklad o technickej kontrole,  
- doklad o emisnej kontrole,  
- doklad o povinnom zmluvnom poistení (biela karta).  

(ďalej len „Doklady“). 
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Článok II 
Doba nájmu 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu určitú, počnúc od 01. marca 
2018 do 31. decembra 2018. 

Článok III 
Nájomné 

 
1. Nájomné za užívanie Predmetu nájmu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 1,00 

Eur za dobu nájmu, (slovom jedno euro za dobu nájmu). . 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca uhradí nájomné bezhotovostne prevodom na účet 
prenajímateľa po ukončení nájomného vzťahu na základe vystaveného daňového 
dokladu.  

3. Nájomca je povinný platiť nájomné aj za čas, kedy nemohol Predmet nájmu užívať pre 
nespôsobilosť Predmetu nájmu alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať 
Predmet nájmu spôsobil Prenajímateľ alebo osoby, ktorým Prenajímateľ umožnil 
k Predmetu nájmu prístup. 

Článok IV 
Účel nájmu 

 
1. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu iba na účel výkonu svojej podnikateľskej 

činnosti.    

2. Nájomca týmto vyhlasuje, že sa s Predmetnom nájmu pred uzavretím tejto zmluvy osobne 
podrobne oboznámil, a že Predmet nájmu nie je plne spôsobilý na užívanie za účelom 
uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy. 

Článok V 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
1. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na Predmete nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za 
vzniknutú škodu. 

2. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná na Predmete nájmu žiadne 
úpravy. 

3. Nájomca je povinný na svoj účet udržiavať Predmet nájmu v stave spôsobilom na účel 
nájmu a neuplatňuje si právo na náhradu nákladov vynaložených na opravy Predmetu 
nájmu. 

4. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predošlého 
písomného súhlasu Prenajímateľa. 

5. V prípade skončenia doby nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu nie v horšom 
stave, v akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie Predmetu nájmu. 
Nájomca je po skončení nájmu povinný vrátiť Predmet nájmu do miesta, kde ho od 
Prenajímateľa prevzal. 
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6. Zmeny na Predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 
povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 
náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami okrem prípadov, kedy sa na ich 
náhrade osobitne dohode s Prenajímateľom. 

Článok VI 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

 
1. Prenajímateľ sa nezaväzuje odovzdať Predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie spolu so všetkými Dokladmi. 

2. O odovzdaní a prevzatí Predmetu nájmu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý 
bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1. 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje, zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv, spojených 
s užívaním Predmetu nájmu. 

Článok VII 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Prenajímateľ nezodpovedá Nájomcovi za škody, ktoré vznikli tým, že Predmet nájmu 

nebol spôsobilý na užívanie za účelom dohodnutým v článku IV. tejto Zmluvy.  

2. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda. Škodu na 
Predmete nájmu počas trvania nájmu znáša Prenajímateľ, okrem prípadov, ak škodu na 
Predmete nájmu spôsobil Nájomca alebo osoba, ktorej Nájomca umožnil k Predmetu 
nájmu prístup. Právo na náhradu škody si Prenajímateľ musí u Nájomcu uplatniť 
najneskôr do 6 mesiacov od skončenia nájmu, inak mu toto právo zanikne. 

Článok VIII 
Skončenie nájmu 

 
1. Nájomný pomer zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou 
dohodou alebo písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 
jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 

3. Právo užívať Predmet nájmu zaniká Nájomcovi skončením nájomného vzťahu. Nájomca je 
povinný vrátiť Predmet nájmu spolu s Dokladmi späť Prenajímateľovi v posledný deň 
trvania nájmu. V prípade, ak Nájomca vráti Predmet nájmu po tejto lehote, je povinný 
platiť Prenajímateľovi nájomné až do okamihu skutočného vrátenia Predmetu nájmu vo 
výške 100,- € (slovom jedensto Eur) bez DPH/mesiac.  

 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
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2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

3. Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných, číslovaných dodatkov.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre Nájomcu a 
jeden pre Prenajímateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a zodpovedá 
ich skutočnej a slobodnej vôli na znak čoho ju podpisujú. 

 

V Bardejove dňa 01.marca 2018 

 

Prenajímateľ                             Nájomca 
 

 
 
 
 

.......................................................   .......................................................  
  Bardbyt, s.r.o.                           Mestské lesy Bardejov. s. r. o. 

    Ing. Jaroslav Žak, konateľ                       Ing. Vladimír Zoľák, konateľ 
  

 
 


