Zmluva o nájme hnuteľnej veci
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
(ďalej len „prenajímateľ“)
Nájomca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
(ďalej len „nájomca“)

Námásté, s.r.o.

M. M. Hodžu 12, 960 01 Zvolen
36 041 670
2020069062
SK 2020069062
Ing. Jana Babicová

a
Miestna akčná skupina Chopok juh
Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
450 202 05
2022742854
Elena Kordíková
Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je nájom súboru hnuteľných vecí:
2ks stolových PC
2ks monitorov
2ks PC myš
2ks PC klávesnica
1ks Notebook, minimálna konfigurácia –
a. Dedikovaná GPU, min 4GB
b. Min 16 GB RAM,
c. Procesor i7
d. SSD min 512 MB, alebo 256+1TB HDD
e. myš + klávesnica
6. Wi-fi router, switch + nevyhnutné vybavenie pre prepojenie uvedených PC do
„domácej siete“
7. Softvérové vybavenie pre uvedené PC – minimálne MS Office 2010, antivírus;
1.
2.
3.
4.
5.

ktorú prenajímateľ prenecháva do dočasného užívania a za odplatu nájomcovi.
Čl. III.
Nájomné a platobné podmienky
3.1 Nájomca bude platiť prenajímateľovi za predmet nájmu nájomné vo výške 200,00.- € (
slovom dvesto euro) bez DPH, čo predstavuje sumu 240,- EUR s DPH, za každý mesiac
prenájmu. K uvedenej sume bude fakturovaná DPH v zmysle príslušných právnych
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predpisov. Finančné plnenie sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude vystavená
vždy za 6 mesiacov poskytovaného nájmu.
3.2 V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného v termíne splatnosti faktúry, je
nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z
fakturovanej sumy nájomného za každý a to aj začatý deň omeškania. Prenajímateľ je
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného.
Čl. IV.
Doba nájmu
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.02.2018 do 31.10.2019.
Čl. V.
Podmienky nájmu
5.1 Prenajímateľ je povinný prenechať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na
obvyklé užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať. Pred odovzdaním
predmetu nájmu nájomcovi, prenajímateľ oboznámi nájomcu so skutočným stavom
predmetu nájmu z hľadiska jeho spôsobilosti na obvyklé užívanie. Splnenie tejto
povinnosti prenajímateľa a spôsobilosť predmetu nájmu na používanie potvrdzuje
nájomca podpisom tejto zmluvy.
5.2 Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, či
nájomca používa predmet nájmu riadnym spôsobom.
5.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv na
predmete nájmu alebo poistnej udalosti, týkajúce sa prenajatej veci. Pri porušení tejto
povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak
prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať predmet nájmu pre vady,
ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili.
5.4 V prípade, že predmet nájmu nie je spôsobilý na používanie, je prenajímateľ povinný na
dobu nevyhnutnú na vykonanie opravy predmetu nájmu zabezpečiť techniku s minimálne
rovnakými parametrami pre nájomcu. V prípade rozhodnutia prenajímateľa, je
prenajímateľ oprávnený nahradiť prenajímanú techniku inými zariadeniami s minimálne
rovnakými technickými parametrami.
5.5 Nájomca je povinný predmet nájmu používať spôsobom zodpovedajúcim povahe a
určeniu predmetu nájmu resp. v súlade s návodom na jeho používanie. Zmeny alebo
úpravy na predmete nájmu je nájomca oprávnený vykonať len so súhlasom
prenajímateľa. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil na predmete nájmu počas
trvania nájmu.
5.6 Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu, v opačnom prípade má
prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy.
5.7 Po skončení doby nájmu je nájomca povinný bezodkladne vrátiť predmet nájmu
prenajímateľovi. Za každý deň omeškania s vrátením predmetu nájmu je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 2,00 € s DPH( slovom dve
euro) a nájomca sa zaväzuje zmluvnú pokutu prenajímateľovi zaplatiť.
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Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
6.1 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané dodatkom k zmluve
len v písomnej forme a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.
6.2 Zmluva môže byť zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán.
6.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
6.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane
dve vyhotovenie.
6.5 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju
uzatvárajú riadne, nie pod nátlakom, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju podpísali.
Zvolen dňa .......................

......................................
prenajímateľ

Mýto pod Ďumbierom dňa ......................

............................................
nájomca
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