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

(d'alej len „zmluva)

HHEfiEEHn

Nájomca:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať v:

-      zmluvných veciach:
-     realizačných veciach:

E-mail:

(ďalej len ,.nájomca")

Prenajĺmatel':
Adresa:
Rodné číslo:
Čĺslo Op:
IBAN:

(ďalej len „prenajímateľ)

2.1

Čl.I

Zmluvné strany

Oravské múzeum Pavla Országlia Hviezdoslava
Oravský Podzámok č. 9, 027 41   0ravský Podzámok
PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
36145106

2021437913

Štátna pokladnica
SK4081800000007000481213

PaedDr. Mária Jagnešáková
Jaroslav Belicaj
Qlz@orayLskemuzcum._sJs

Tatiana Branická

SWIFT:

Čl. II
Predmet zmluvy

Predmet zmluvy je nájom malej stavebnej mechanizácie -minibager
továrenskej značky Spider M8300, ktorá sa prenajíma v zmysle ustanovení § 663 zákona
č. 40/1964 Zb.

Čl. III
Dohodnutá doba trvania nájmu

Nájom sa dojednáva na dobu určitú od  1.11. 2022 do 31,12.2022

Ukoiičenie nájmu oznámi prenajímateľ alebo nájomca v priebehu mesiaca po ktorom bude
ešte jeden mesiac nájom trvať.

Čl. IV
Sadzba nájomného



4.1 Sadzba nájomného je dohodnutá na 100,-€ za mesiac spolu 200,-€ (slovom dvesto eur).

Čl.v
Fakturácia a platobné podmienky

5.1         Cena za prenájom sa bude uhrádzať na základe zmluvy -bankovým prevodom.

5.2        Daňové a odvodové povinnosti z prijatého plnenia tejto zmluvy sa zaväzuje vysporiadať
prenaj ímateľ sám.

Čl. vll
Sankcia a zmluvné pokuty

6.1

7.1

Ak prenajĺmateľ neposkytne predmet zmluvy v termíne podl'a zmluvy alebo preruší
vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je nájomca oprávnený požadovat' uhradenie nákladov
a Škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

Čl. IX
0sobitné ustanovenia

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

7,2        Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chciet' odvolať
na vyššiu moc, požiada druhá stranu o úpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a času
plnenia, Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhej  zmluvnej  strane.

Čl.x
Záverečné ustanovenia

8.1         Pri plnení tejto zmluvy sa riadia žmluvné strany v prvom radejej ustanoveniami.

8.2        0statné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Občianskeho zákonníka, prĺpadne ďalšími právnymi
predpismi, najmä: zákonom o Životnom prostredĺ, zákonom o ochrane pamiatkového fondu,
zákonnými normami o bezpečnosti práce a ďalšími právnymi predpismi záväznými na územĺ
Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

8.3        Akje, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčimé ustanovenie novým
ustanovením platným, resp, účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému
ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.4        V prĺpade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane,
doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj
dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynuti@ úložnej  lehoty na pošte, a to



8.5

8.6

aj v prĺpade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude
označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy".

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášt'
nevhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení
Rovnako tak prehlasujú že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
nepl@tnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali
a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Tátozmluvajevypracovanávdvochvyhotoveniach,prenajímateľinájomcaobdržiapo
jednom vyhotovení zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv a na webovej stránke nájomcu.

8.7        V súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobnýchúdajovvplatnomznenĺ,
prenajímateľ súhlasĺ so spracovaním jeho osobných údajov nájomcom, v rozsahu v akom sú
uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy a za účelom ich
spracovania v infomačných systémoch nájomcu. Prenajímatel' udel'uje súhlas dobrovoľne, na
dobu neurčitú. Po ukončení platnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a

pohľadávok súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným
oznámením nájomcovi.

V Oravskom Podzámku, dňa 26.10.2022

Za prenajĺmateľa:

Tatiana Branická

Za nájomcu:

PaedDr. Mária Jagnešáková
riaditeľka
Oravského múzea P.O. Hviezdoslava


