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ZMLUVA O PRENÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ   

uzatvorená podľa obchodného zákonníka. 

 

 

Nájomca:  Obec Ratkovské Bystré 

so sídlom: Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré 

v zastúpení: Mgr. Dušan Bodnár 

IČO: 00319007 

IČ DPH:  

DIČ: 2021230376 

Číslo účtu IBAN: SK 54 0200 0000 0000 1702 8392 

Bankové spojenie: VUB a.s Revúca 

                               (ďalej len “nájomca”)na strane druhej 

 

a 

 

Prenajímateľ  :  Smerek  

trvale bytom:   

OP č.:                                

nar.:                                              

Bankové spojenie:                       

                               (ďalej len “prenajímateľ”) na strane druhej 

 

 

 

Čl. I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1) Predmetom zmluvy je prenájom ozvučovacej techniky na  kultúrny program Deň obce v obci Ratkovské 

Bystré dňa 31.07.2021, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v čl. II., bod 1 tejto zmluvy a záväzok nájomcu 

za poskytnuté plnenie zaplatiť cenu určenú dohodou zmluvných strán prenajímateľovi. Jej výška a spôsob je 

upravená v čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

 

Čl. II.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje: 

a/ zabezpečiť dovoz ozvučovacej techniky na Deň obci v Ratkovskom Bystrom 

 

b/ po ukončení kultúrneho programu zabezpečiť odvoz prenajatej ozvučovacej techniky 

 

 

 

 

2) Nájomca sa zaväzuje  

a/ poskytnúť prenajímateľovi priestory na vyloženie ozvučovacej techniky, a zabezpečiť, aby nedošlo 

k poškodeniu a odcudzeniu ozvučovacej  techniky. 

b/ uhradiť prenajímateľovi  sumu 640,00 € (slovom šesťstoštyridsaťeur) za služby uvedené v  čl. II. tejto 

zmluvy 

c/ bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu zmluvy.  
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Čl. III. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene: vo výške 640,00 € (slovom šesťstoštyridsaťeur).  Nájomca sa 

zaväzuje zmluvnú cenu uhradiť do 7 dní odo dňa zrealizovania služby. 

 

 

 

Čl. IV. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1) Zmluvné strany majú právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán napriek 

predchádzajúcemu upozorneniu včas a riadne nesplní svoje povinnosti. 

 

2) Odstúpením od zmluvy zmluvný vzťah zaniká, zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť poskytnuté 

plnenia. Týmto nie je dotknuté ich právo na náhradu škody podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

 

Čl. V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe písomných dodatkov akceptovaných oboma zmluvnými 

stranami. 

2) Nájomca je oprávnený preverovať plnenie tejto zmluvy a dať záväzné pokyny k podmienkam zmluvy v prípade 

zistenia jej nedostatočného plnenia. 

3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia. 

4) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom. 

5) Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité 

a zrozumiteľné, zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazaní ju 

podpisujú. 

  

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom,    dňa: 21.07. 2021  

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------       --------------------------------------- 

Nájomca         Prenajímateľ 


