
 

 

 

Zmluva o prenájme hnuteľného majetku 
(podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

 

 

Prenajímateľ:  Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany, IČO:326992, 

   zastúpená Ladislavom Timčom - starostom obce 

 

 

Nájomca :                   Dubovičan  o.z., Dubovica 179, 082 71  IČO:  50256947, 

                                     zastúpená Jánom Karabinošom –štatutárnym zástupcom   

(ďalej aj „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o bezplatnom prenájme hnuteľného majetku-

miestnych ľudových krojov za týchto podmienok:  

 

 

Článok I 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodplatne prenechať nájomcovi do užívania predmet nájmu –

miestne mužské ľudové kroje, ktoré pozostávajú z týchto konkrétnych častí: 

 

a) lajblík vyšívaný                   -     10 ks 

b) košeľa                                  -       2 ks 

c) nohavice                              -       9 ks  

d) klobúk zdobený                   -     10 ks 

e) kožený  opasok                    -     10 ks 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že predmet nájmu sa nechápe ako jednotný celok, ale ako 

súbor nezávislých častí, s ktorými sa bude môcť v prípade potreby individuálne narábať 

v nadväznosti na ustanovenia tejto zmluvy. 

 

Článok II 

Účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi výlučne za účelom používania na 

kultúrnych vystúpeniach  a reprezentáciách  obce.  

2. Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatý predmet nájmu  využívať v súlade  s dohodnutým 

účelom.  

3.  Porušenie ustanovenia tohto článku sa považuje za podstatne porušenie zmluvy a zakladá 

      sa právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy. 

 

                                                                   Článok III. 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie.  

2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie predmetu nájmu po 

celú dobu účinnosti tejto zmluvy. 



Článok IV. 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na predmete prenájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá 

nájomca za vzniknutú škodu. 

2. Po skončení doby nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu, v stave v akom bol 

prevzatý s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.  

3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu tretej osobe bez predošlého písomného 

súhlasu prenajímateľa. To znamená, že predmet nájmu môže byť využívaný výlučne 

občianskym združením Dubovičan a jeho členmi. 

 

Článok V. 

Doba nájmu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bezplatný nájom predmetu nájmu – miestnych ľudových  

krojov sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Článok VI. 

Odovzdanie predmetu nájmu 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje, že predmet nájmu  odovzdá do užívania nájomcovi hneď po  

podpise tejto zmluvy. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že  spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí miestnych ľudových  

     krojov. 

 

Článok VII. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájomný pomer zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý.  

2. Nájomný vzťah možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od 

zmluvy jednou zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac, 

rátajúc odo dňa prevzatia výpovede druhou stranou. 

3. V prípade vážneho alebo podstatného porušenia zmluvných podmienok je možné zmluvu 

ukončiť okamžite. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po podpísaní a zverejnení 

na internetovej stránke nájomcu.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak  

      súhlasu ju podpísali.  

 

V Dubovici dňa 22.12.2016 

 

Prenajímateľ                                                                                                               Nájomca  


