
NÁJOMNÁ ZMLUVA 

o prenájme autobusu KAROSA PP 546 DA 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

I. Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ: Obec Vikartovce, v zastúpení starostom obce Ing. Vladimírom Šavelom 
  so sídlom Obecný úrad Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19  Vikartovce 
  IČO: 00326691 
  DIČ: 2020675030 
 

Nájomca: Martin Bobák 
               Okružná 119/6 
  059 19  Vikartovce 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom autobusu KAROSA s evidenčným číslom PP 546 DA vo 
vlastníctve obce Vikartovce (ďalej len autobus). 

2. Prenajímateľ na základe tejto nájomnej zmluvy prenajíma nájomcovi autobus na deň 
15.07.2017. 
 
 

III. Úhrada za prenájom 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za prenájom podľa počtu najazdených kilometrov 

nasledovne: 
- do vzdialenosti 50 km v sume 100,00 €, 
- každý ďalší kilometer nad 50 km v sume 1,00 €/km, 
- stojné 5,00 € za každú aj začatú hodinu. 

2. Cena za prenájom bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vikartovciach 
č.7/2011 zo dňa 29.04.2011. Úhrada za prenájom je splatná na základe tejto zmluvy v hotovosti 
do pokladne obce Vikartovce, alebo prevodom na účet obce Vikartovce vo VÚB Poprad, č. účtu 
26220562/0200. 
 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Nájomca nemôže meniť dohodnutý účel nájmu, ani dať prenajatý autobus do podnájmu inej 

osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa. 
2. Nájomca nie je povinný v prípade poruchy na autobuse zabezpečiť náhradnú dopravu, nakoľko 

je vlastníkom iba jedného autobusu. Náhradnú dopravu si nájomca zabezpečí samostatne na 
vlastné náklady. 

3. Nájomca je povinný uhradiť prenájom podľa bodu III. tejto zmluvy. 
4. Nájomca je povinný starať sa o autobus tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, pre ktoré by ďalej 

nemohol plniť svoj účel, inak je povinný nahradiť vzniknutú škodu. 



5. V prípade neuhradenia úhrady za prenájom môže prenajímateľ účtovať za každý deň 
omeškania penále vo výške 0,02 % z dlžnej sumy. 
 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a že si ju obe strany prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, s nimi súhlasia a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden obdrží  prenajímateľ a jeden 
nájomca. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi účastníkmi a končí uplynutím doby 
uvedenej v bode II. tejto zmluvy. 
 
 
 
 
 
Vo Vikartovciach dňa 14.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................  .............................................................  

       prenajímateľ                           nájomca 
 
 

 
 
 
 

 


