
PRENÁJOM  STAVEBNEJ MECHANIZÁCIE

Dátum objednávky: 26.8.2022
Originál Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí Č. VP/81/22/02190

podľa § 721 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Zmluva")
Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na nasledujúcom znení tejto Zmluvy:
I. ZMLUVNÉ STRANY
Prenajímateľ
RAMIRENT spol. s r.o. ,841 07 Bratislava  Opletalova 65 , IČO: 17321484, DIČ : SK2020342863, 
Tatra banka a.s.  SK6511000000002627742138

Prenajímateľ: RAMIRENT spol. s r.o. IČO: 17321484
841 07 Bratislava  Opletalova 65 DIČ : SK2020342863
Tatra banka a.s.  SK6511000000002627742138

Nájomca Obec Melčice - Lieskové   C0000107050 IČO: 311766
913  05 Melčice - Lieskové, Melčice - Lieskové 119 DIČ : SK2021456459

Kontaktná osoba: Obec Melčice - Lieskové
Telefón:  

II. PREDMET NÁJMU A SADZBA NÁJOMNÉHO
Prenajímatel' prenecháva nájomcovi za odplatu do dočasného užívania na dobu trvania nájmu hnutel'né veci a 
príslušenstvo (ďalej len "PN") špecifikované nižšie v tomto článku. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté 
nájomné. Každá sadzba je bez DPH, ak nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nájomca prenechá prenajímateľovi zábezpeku 
súhlasí s jej započítaním na pohľadávku prenajímateľa, ktorá vznikne voči nájomcovi na jej započítanie podľa § 580 OZ.
Č. Popis Doba nájmu/

Dátum 
služby 

Množ. M.j. Suma bez 
DPH

% 
DPH

Suma s DPH

1 70002000 - Elektrocentrála 56-99 kVA 
QES60

26.8.2022 - 
26.8.2022

1,00 KS 130,00 EUR 20 156,00 EUR

Sériové č .: ESF403089/VIN50883
Cena bez DPH: 130 EUR / DEN
Limit MTH: 8 MOTOHOD / DEN
Prekročené motohodiny 10 % dennej ceny za prenájom za každú nadpočetnú MTH

Celkom: 130,00 EUR 156,00 EUR
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Splatnosť 14 dní
Poznámky:
Stavba: Melčice
Obec Melčice - Lieskové  

Aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita našich služieb, odporúčame vám hlásiť všetky sťažnosti alebo poznámky 
týkajúce sa navrhovaných riešení, prenajatého zariadenia alebo úrovne zákazníckych služieb na pobočkách RAMIRENT na 

adresu: info@ramirent.sk

Stredisko Žilina: P. O. Hviezdoslava 3588, 010 01 Žilina  |  tel. 0903/288 590
e-mail: zilina@ramirent.sk   |     
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III. PODMIENKY PRENÁJMU A JEHO VZNIK

Podmienky zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, neupravené touto zmluvou sú definované vo Všeobecných 
obchodných podmienkach podnikateľského nájmu hnuteľných vecí prenajímateľa a dokumente PODMIENKY SLUŽBY 
RamiRisk (ďalej len “VOP”). Nájomca svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že si pred podpisom Zmluvy VOP 
prečítal, ich obsahu porozumel a vyslovuje s nimi bezpodmienečný súhlas. VOP sú k dispozícii na každej prevádzke 
prenajímateľa ako aj na webovom sidle prenajímateľa: www.ramirent.sk. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť 
VOP. Zmena VOP je pre nájomcu záväzná uplytnutím 15 dňovej lehoty odo dňa zverejnenia nového znenia VOP na 
webovom sidle prenajímateľa. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že predmet nájmu prevzal bez závad a plne 
funkčný. Prílohou tejto Zmluvy je preberací a odovzdací protokol. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých je jeden určený pre nájomcu 
a druhý pre prenajímateľa.

Obec Melčice - Lieskové Monika Horníková
Meno, priezvisko a podpis 

NÁJOMCU
Meno, priezvisko a podpis osoby 

konajúcej v mene 
PRENAJÍMATEĽA.

30.8.2022

Aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita našich služieb, odporúčame vám hlásiť všetky sťažnosti alebo poznámky 
týkajúce sa navrhovaných riešení, prenajatého zariadenia alebo úrovne zákazníckych služieb na pobočkách RAMIRENT na 

adresu: info@ramirent.sk

Stredisko Žilina: P. O. Hviezdoslava 3588, 010 01 Žilina  |  tel. 0903/288 590
e-mail: zilina@ramirent.sk   |     
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PRENÁJOM  STAVEBNEJ MECHANIZÁCIE

Dátum objednávky: 26.8.2022
Kópia Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí Č. VP/81/22/02190

podľa § 721 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Zmluva")
Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na nasledujúcom znení tejto Zmluvy:
I. ZMLUVNÉ STRANY
Prenajímateľ
RAMIRENT spol. s r.o. ,841 07 Bratislava  Opletalova 65 , IČO: 17321484, DIČ : SK2020342863, 
Tatra banka a.s.  SK6511000000002627742138

Prenajímateľ: RAMIRENT spol. s r.o. IČO: 17321484
841 07 Bratislava  Opletalova 65 DIČ : SK2020342863
Tatra banka a.s.  SK6511000000002627742138

Nájomca Obec Melčice - Lieskové   C0000107050 IČO: 311766
913  05 Melčice - Lieskové, Melčice - Lieskové 119 DIČ : SK2021456459

Kontaktná osoba: Obec Melčice - Lieskové
Telefón:  

II. PREDMET NÁJMU A SADZBA NÁJOMNÉHO
Prenajímatel' prenecháva nájomcovi za odplatu do dočasného užívania na dobu trvania nájmu hnutel'né veci a 
príslušenstvo (ďalej len "PN") špecifikované nižšie v tomto článku. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté 
nájomné. Každá sadzba je bez DPH, ak nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nájomca prenechá prenajímateľovi zábezpeku 
súhlasí s jej započítaním na pohľadávku prenajímateľa, ktorá vznikne voči nájomcovi na jej započítanie podľa § 580 OZ.
Č. Popis Doba nájmu/

Dátum 
služby 

Množ. M.j. Suma bez 
DPH

% 
DPH

Suma s DPH

1 70002000 - Elektrocentrála 56-99 kVA 
QES60

26.8.2022 - 
26.8.2022

1,00 KS 130,00 EUR 20 156,00 EUR

Sériové č .: ESF403089/VIN50883
Cena bez DPH: 130 EUR / DEN
Limit MTH: 8 MOTOHOD / DEN
Prekročené motohodiny 10 % dennej ceny za prenájom za každú nadpočetnú MTH

Celkom: 130,00 EUR 156,00 EUR
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Splatnosť 14 dní
Poznámky:
Stavba: Melčice
Obec Melčice - Lieskové  

Aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita našich služieb, odporúčame vám hlásiť všetky sťažnosti alebo poznámky 
týkajúce sa navrhovaných riešení, prenajatého zariadenia alebo úrovne zákazníckych služieb na pobočkách RAMIRENT na 

adresu: info@ramirent.sk

Stredisko Žilina: P. O. Hviezdoslava 3588, 010 01 Žilina  |  tel. 0903/288 590
e-mail: zilina@ramirent.sk   |     
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III. PODMIENKY PRENÁJMU A JEHO VZNIK

Podmienky zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, neupravené touto zmluvou sú definované vo Všeobecných 
obchodných podmienkach podnikateľského nájmu hnuteľných vecí prenajímateľa a dokumente PODMIENKY SLUŽBY 
RamiRisk (ďalej len “VOP”). Nájomca svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že si pred podpisom Zmluvy VOP 
prečítal, ich obsahu porozumel a vyslovuje s nimi bezpodmienečný súhlas. VOP sú k dispozícii na každej prevádzke 
prenajímateľa ako aj na webovom sidle prenajímateľa: www.ramirent.sk. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť 
VOP. Zmena VOP je pre nájomcu záväzná uplytnutím 15 dňovej lehoty odo dňa zverejnenia nového znenia VOP na 
webovom sidle prenajímateľa. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že predmet nájmu prevzal bez závad a plne 
funkčný. Prílohou tejto Zmluvy je preberací a odovzdací protokol. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých je jeden určený pre nájomcu 
a druhý pre prenajímateľa.

Obec Melčice - Lieskové Monika Horníková
Meno, priezvisko a podpis 

NÁJOMCU
Meno, priezvisko a podpis osoby 

konajúcej v mene 
PRENAJÍMATEĽA.

30.8.2022

Aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita našich služieb, odporúčame vám hlásiť všetky sťažnosti alebo poznámky 
týkajúce sa navrhovaných riešení, prenajatého zariadenia alebo úrovne zákazníckych služieb na pobočkách RAMIRENT na 

adresu: info@ramirent.sk
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