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Nájomca
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ZMLUVA 0 NÁJME MALOTRAKTORA
uzavretá v zmysle § 663 zákona č. 40/1964 Zb.

(ďalej len „zmluva)

Čl.I

Zmluvné strany

BAUMAN stavby, s.r.o.
Lúčna 2616/5, 066 01   Humenné
52 203 204
2120950986
SK2120950986
Ľubomĺr Boško, konateľ
Československá obchodná banka, a.s.
SK617500 0000 0040 26717462

Ľubomĺr Boško
-realizačných veciach: Miroslav Ladomirják

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach:

Telefón:
Email:
zapísaný V 1.egistri:

(ďalej len „nájomca")

Prenajĺmatel':
Sídlo:
Štatutámy orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spoj etie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať v:

-zmluvných veciach:

0918 366 379

Obchodný register Okr.

Í9//#yz,,`,

súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.37686/P

Oravské múzeum P. 0. Hviezdoslava
Oravský Podzámok č. 9, 027 41   0ravský Podzámok
PaedDr.Máriou Jagnešáková - riaditeľka
36145106
2021437913
Štátna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 00481213

PaedDr.Máriou Jagnešáková
-realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč

Telefón:
Email:

(ďalej len „prenaj ímatel'")

043/5816117pÉÉLff-
Čl. II

Predmet zmluvy

2.1     Predmetom zmluvy je nájom malotraktóra VEGA, ŠPZ 735 YD , ktorý sa prenajíma v zmysle
ustanovení § 663 zákona č. 40/1964 Zb.



3.1

Čl. III
Dohodnutá doba trvania nájmu

Nájom sa dojednáva na dobu určitú od 5.9.2022 do 30.09.2022

Čl. IV
Sadzba nájomného

4.1    Sadzba nájomného je dohodnutá na 25 EUR / hod.

Čl.v
Fakturácia a platobné podmienky

5.1     Cena za prenájom sa bude uhrádzať na základe vystavených faktúr. Prílohou k fakturácii bude
priLožený záznam jázd.

5.2     0bjednávateľje povinný zaplatiť prenajímatel'ovi podl'a tejto zmluvy cenu prenájmu na základe
faktúry  v lehote  splatnosti  v zmysle  obchodného  zákonnĺka  odo  dňa  doručenia  účtovného
dokladu.  Objednávatel'  je  povimý  zaplatiť  cenu  za  prenájom  zodpovedajúcu  fáktuovanej
čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.

5.3     Každá fáktúra musí byt vyhotovená v 2 origináloch a riadne doručená nájomcovi.

Čl. vl
Sankcie a zmluvné pokuty

6.1     Ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotovitel'
uplatniť voči nájomcovi zapletenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % s DPH z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.

6.2     Zaplatením zmluvnej pokuty sa prenajímateľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku
zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

Čl. vll
Osobitné ustanovenia

7.1      Pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných
sti.án a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

7.2     Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana3 ktorá sa bude chciet' odvolať na
vyššiumoc,požiadadruhústranuoúpravuzmluvyvovzt'ahukpredmetu,ceneačasuplnenia.
Aknedôjdektakejtodohode,mázmluvnástrana,ktorásaoprávneneodvolávanavyššiumoc,
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky gdstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane.

Čl. vlll
Záverečné ustanovenia

Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákomíka, 4 0bčianskeho zákomĺka, prípadne ďalšĺmi právnymi

zákonori o životnom poistení, zákonom o ochrane pamiatkového fondu,predpismi, najmä:



zákomýminoi.mamiobezpečnostipráceaďalšímiprávnymipredpismizáväznýminaúzemí
Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

8.3     Akje, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčimé, nedotýka sa
toostatnýchustanovenítejtozmluvy,ktoréostávajúplatnéaúčinné.Zmluvnéstranysa
vtomtoprípadezaväzujúdohodounahradit'neplatné,resp.neúčinnéustanovenienovým
ustanovenímplatným,resp.účinným,ktorénajlepšiezodpovedápôvodnezamýšl'anému
ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčimého. Do tej doby platí
zodpovedajúcaúpravavšeobecnezáväznýchprávnychpredpisovSlovenskejrepubliky.

8.4     V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnost' doručovat' druhej strane,
doručujesanaadresyuvedenévzáhlavítejtozmluvy.Zásielkasapovažujezadoručenéaj
dňom,kedyjuadresátodmietolprevziat'alebodňomuplynutiaúložnejlehotynapošte,atoaj
vprípade,žesaadresátouloženízásielkynedozvedel,prípadnedňomktorýbudeoznačenýna
zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy".

8.5     Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť
nevhodnýchpodmienok,bezakéhokol'vekdonútenia,nievtiesniaapovzájomnomuvážení.
Rovnákotákprehlasujú,žeimniesúznámežiadneskutočnosti,ktorébymohlispôsobiť
neplatnost',resp.neúčinnosťtejtozmluvy.Zmluvusiriadnepremysleli,celýjejtextprečítali
apochopilianaznaksúhlasusjejobsahomjuvlastnoručnepodpisujú.

8.6     Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ i zhotovitel' obdržia po
dvevyhotoveniazmluvy.Tátozmluvanadobudneúčinnosťdňomnasledujúcimpodnijej
zverejneniavcentrálnomregistrizmlúvanawebovejstránkeprenajímatel'a.

V Oravskom Podzámku, dňa 5,9.2022

Zanájomcu:

.................,,,,,.

Ing. Ľubomír Boško
konateľ spoločnosti
BAUMAN stavby, s.r.o.

Za prenaj ímateľa:

PaecLiJr.  Mária Jagnešáko\`á
riaditeľka
Oravského múzea P.O.Hviezdoslava


