
Zmluva o nájme strojov 
uzavretá podľa ust. § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi 
 

1. Prenajímateľom: HERSTEK MILAN, spol. s  r. o., so sídlom Štefaniková 2900,  

     085 01Bardejov 

  IČO: 36 729 124, DIČ : 2022306385, IČ DPH: SK2022306385 

                          Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s. ,   
   č.ú.SK49 1111 0000 00 66 2956 5014/1111 
   oprávnený konať v mene spoločnosti: Ivan Herstek – konateľ 

    (ďalej ako „prenajímateľ“) 

a 

2. Nájomcom: Obec Zborov, so sídlom Lesná 10, 086 33 Zborov 
   IČO: 00 322 741, DIČ: 2020624804 

                                           Bankové spojenie: VÚB Bardejov , č.ú 726522/0200 
   právnení konať v mene obce: Ján Lukáč  
    

    (ďalej ako „nájomca“) 

I. 
Predmet nájmu 

Predmetom nájmu sú stroje: piliarska technológia na spracovanie drevnej hmoty – rámová pila 
RZ 710, rozmetacia pila PWR 401, omietacia pila, skracovacia pila, nakladač Volvo L60E. 

II. 
Účel zmluvy 

 Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie na dobu 
od 27.09.2017 – 30.09.2017  stroje špecifikované v čl. I tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje zaplatiť 
mu za to odplatu špecifikovanú v čl . III tejto zmluvy. 

III. 
Nájomné 

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 1200,- EUR bez DPH. V cene za prenájom sú 
zohľadnené náklady na energie. K uvedeným cenám bude pripočítané DPH v zmysle platných 
právnych predpisov.  

IV. 
Práva a povinnosti prenajímateľa 

1. Prenajímateľ je povinný predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na prevádzku, inak 
zodpovedá za škodu spôsobenú nájomcovi tým, že predmet nájmu nebol spôsobilý na 
prevádzku. 

2. Prenajímateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete nájmu okrem prípadu, ak škoda bola 
spôsobená nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k predmetu nájmu. 

V. 
Práva a povinnosti nájomcu 

1. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v súlade s čl. III tejto zmluvy. 



2. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na 
obvyklé opotrebenie. 

3. Po zániku práva užívať predmet nájmu je nájomca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu 
predmet nájmu.  

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných 
strán. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných 
právnych predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme prenajímateľ a jeden 
nájomca.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i 
rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi na tejto zmluve. 
 

V Bardejove  25.09.2017 

 

 

 

 

............................................................... 

 

Herstek Ivan – konateľ 

prenajímateľ 

............................................................... 

Obec Zborov 

Ján Lukáč, starosta obce 

nájomca 

 

 

  

 

 

 

 


