Zmluva zverejnená dňa 10. 1. 2014
Zmluva o bezplatnom prenájme techniky

uzatvorená podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:
Ing. Vladimír Zoľák
Dubová 3319/29
085 01 Bardejov
r. č.: 580108/6313
a
Nájomca:
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Štefánikova 786
085 01 Bardejov
IČO: 47332638

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o bezplatnom prenájme tlačiarne HP Laser Jet 1022 (ďalej len
„tlačiareň“)za týchto podmienok:

Článok I
Predmet nájmu
Prenajímateľ sa zaväzuje bezodplatne prenechať nájomcovi do užívania tlačiareň.

Článok II
Účel nájmu
1) Prenajímateľ prenecháva tlačiareň nájomcovi výlučne za účelom tlače pracovných dokumentov.
2) Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatú tlačiareň využívať v súlade s dohodnutým účelom.
Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluva a zakladá právo
prenajímateľa odstúpiť od zmluvy.
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Článok III.
Práva a povinnosti prenajímateľa
1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať tlačiareň nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na
dohodnuté užívanie.
2) Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie tlačiarne po celú dobu účinnosti
tejto zmluvy.

Článok IV.
Práva a povinnosti nájomcu
1) Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na
predmete prenájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za
vzniknutú škodu.
2) V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť tlačiareň v stave, v akom bola prevzatá,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
3) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu tretej osobe bez predošlého písomného súhlasu
prenajímateľa.

Článok V.
Doba nájmu
Zmluvné strany sa dohodli, že bezplatný nájom tlačiarne sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie
od podpisu zmluvy do 8. 1. 2020.

Článok VI.
Odovzdanie predmetu nájmu
1) Prenajímateľ sa zaväzuje, že tlačiareň odovzdá do užívania nájomcovi najneskôr do 2 dní od
podpisu tejto zmluvy.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní tlačiarne spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí,
v ktorom uvedú najmä:
a) stav, v akom sa tlačiareň nachádza v čase jej odovzdania,
b) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán.
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Článok VII.
Skončenie nájmu
1) Nájomný pomer zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý.
2) Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou písomnou
dohodou alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pre podstatné porušenie zmluvy.
3) Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä ak:
a) nájomca užíva tlačiareň spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu,
b) ukončil pracovný pomer,
4) Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä, ak predmet nájmu prestane byť spôsobilý na
užívanie podľa dohodnutého účelu nájmu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia
číslujú a označia dátumom.
2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po podpísaní a zverejnení na
internetovej stránke nájomcu.
3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bardejove dňa 10. 1. 2014

Prenajímateľ:

Nájomca:

