
Zmluva o prenájme strojov 
Uzavretá v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Obec Kľušov 

Sídlo:     Kľušov 175 

Štatutárny zástupca:  Jozef Valko – starosta obce 

IČO:     00322113     

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

Vykonávateľ:   Jozef Valko - Eurolining  

Sídlo:     Kľušov 206 

IČO:     44640463 

IČ DPH :    SK1074845970 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  

(ďalej len ako „vykonávateľ“) 

 

Objednávateľ a vykonávateľ sa v ďalšom texte zmluvy spoločne označujú aj ako “zmluvné 

strany“. 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie mechanizmov s za účelom rôznych prác pri údržbe 

a výstavbe miestnych komunikácii, priestorov a stavieb vo vlastníctve obce Kľušov. 

 

 

Článok III. 
Termíny plnenia zmluvy 

 

1. Začiatok plnenia zmluvy je na základe objednávky zo strany objednávateľa, prípadne na 

základe telefonickej objednávky zodpovednej osoby objednávateľa. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 19.4.2021 do 31.12.2022. 

 

 

 

Článok IV. 
Cenové, fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Ceny za vykonané práce boli stanovené dohodou zmluvných strán podľa cenníka prác, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Faktúra za vykonané práce bude doručená do 15 dní od ukončenia prác v príslušnom 

mesiaci, prípadne vzájomnou dohodou. 

 

 

 



Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva 

rovnopisy a vykonávateľ jeden rovnopis. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami na základe dohody zmluvných strán. 

4. Za účelom splnenia podmienok dojednaných v tejto zmluve sú zmluvné strany povinné 

oznámiť druhej zmluvnej strane zmeny vo výpise z Obchodného registra týkajúce sa 

obchodného mena, sídla, IČO, osôb oprávnených konať za spoločnosť a spôsobu konania 

za spoločnosť, ako aj zmeny iných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Vzájomné právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú touto 

zmluvou. Ak ich zmluva výslovne neupravuje, spravujú sa príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, alebo pod 

nátlakom, alebo za iných nápadne nevýhodných podmienok, ustanovenia tejto zmluvy si 

pozorne prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jej obsahu 

porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Kľušove, dňa 19.4.2021 

 

 

 

 

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

Objednávateľ       Vykonávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k Zmluve o prenájme strojov 

 

 

CENNÍK  

 

Popis prác   m.j. Suma bez DPH  Suma s DPH 

 

Nájom Manitou 1030S, MLT741  Mth 30,00 €   36,00 € 

Nájom Manitou – miešanie betónu  Mth 40,00 €   48,00 € 

Nájom Tatra T148  Mth 30,00 €  36,00 € 

Nájom IVECO TRAKKER  Mth 30,00 €  36,00 € 

Nájom Liebherr 316  Mth 36,00 €  43,20 € 

Doprava Tatra T148  km 1,20 €   1,44 € 

Doprava IVECO TRAKKER  km 1,20 €   1,44 € 

 

 

 

 


