
ZMLUVA O NÁJME 
Podľa § 633 a násl. Občianského zákonníka 

 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Prenajímateľ:  Meno: Marko Štofan 

 Brežany 77 

 Dátum narodenia: 4.02.1993 

 OP: EW 548 304 

 

 

2. Nájomca:          Obec Brežany 

 Zastúpená: Mgr. Máriou Gumanovou, starostkou obce 

 IČO: 00326887 

 

 

Predmet nájmu 

 

Prenajímateľ prenajíma za úhradu nájomcovi traktorovú kosačku: 

                               Továrenská značka:   Partner    

 Výr. č.:       motor:      12,5KW   

                                                  karoséria:  p11577RB 

                                                  rok výroby: 2011 

                                                  obsah valcov: 150 cm3 

 

Účel nájmu 
 

Účelom nájmu sú kosenie obecného futbalového ihriska. 

 

Doba nájmu 
 

Prenájom bol dohodnutý na dobu od 1.04.2019 – 31.10.2019 

 

Cena nájmu a úhrada nájomného 

 

Výška nájomného je stanovená nasledovne:  20,- € za  1 kosenie ihriska. 

Odplata bude uskutočnená po predložení súpisu a počtu  kosení prenajímateľom, 

na konci kalendárneho mesiaca a odsúhlasení nájomcom. 

 

 



Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Prenajímateľ sa zaväzuje vykonávať túto údržbu po dohode týchto prác 

starostkou obce. 

 

Nájomca sa zaväzuje: 

- používať predmet nájmu na dohodnutý účel. 

 

 

Iné dojednania 

 

1. Prenajímateľ,  svoju pracovnú činnosť bude vykonávať bezodplatne, 

úhrada bude len za prenájom kosačky. 

2. Táto zmluva vznikla po dohode zmluvných strán a v súlade s jej obsahom. 

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej poskytovateľ 

a objednávateľ obdržia po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom a že táto zmluva bola 

spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú 

svoje podpisy. 

 

 

 

V Brežanoch dňa 3.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Za prenajímateľa:                                                            Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÚPIS PRÁC  
/ k zmluve o nájme zo dňa 1.4.2019/ 

 

 

 

Za mesiac: Apríl 2019 

 

 

Dátum                                                Druh práce                                                        

 

 2 hod 

Vaľkanie ihriska........................................................................         40,-€ 

Branenie ihriska          1 hod                                         20,- € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Brežanoch dňa  30.4.2019 

Súpis prác predložil: 30.4.2019 

Súpis prác odsúhlasil dňa: 30.4.2019 starostka obce Mgr. Mária Gumanová  

 

 

 

 

 


