Zmluva o prenájme lešenia.
I. Zmluvné strany

Požičiavateľ:
Organizácia: REPKA group s.r.o
Adresa: Letná 33/064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 52 948 188
DIČ: 2121227680
IČ DPH: SK2121227680
Vypožičiavateľ:
Organizácia:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Stavba:
II. Predmet a účel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu užívať lešenie.
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
Požičiavateľ je povinný :
• odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so všetkými dokladmi, potrebnými k
užívaniu predmetu zmluvy.
Vypožičiavateľ je povinný :
• užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý,
• chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením,
• v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť predmetné

bezodkladne požičiavateľovi.
• v prípade odcudzenia a straty predmetné bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na

zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu,
• v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy predmetné bezodkladne oznámiť skutočnosť

poisťovni,
• vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave ako na začiatku zmluvného

vzťahu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie
• udržiavať predmet zmluvy v čistote
• neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu

VI. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa ukončí po odovzdaní lešenia.
Pred uplynutím tejto dohodnutej doby trvania zmluvy je možné zmluvu ukončiť dohodou zmluvných
strán.
Požičiavateľ ukončí zmluvu pred uplynutím doby a vypožičiavateľ je povinný predmet zmluvy vrátiť
požičiavateľovi v prípade vzniku poistnej udalosti, pri ktorej dôjde k takému poškodeniu predmetu
zmluvy, ktoré si bude vyžadovať vykonanie náročnejšej opravy.
Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. V prípade
vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavateľ povinný požičiavateľovi uhradiť,
znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť
zlikviduje v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky.
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre
riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o
všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno pare.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni,
na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.
Vypožičiavateľ je povinný si pred použitím skontrolovať technický stav lešenia, pripadne poškodenia
nahlásiť požičiavateľovi.
Ukladací plán je orientační.
Požičiavateľ nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobene zlým zostavením lešenia.
Požičiavateľ nie je zodpovedný za prípadne úrazy spôsobene pri práci z lešením a na lešení.
Poučenie a cenník pri poškodení debnenia doložení k zmluve.
Počet vypožičaných materiálov doložený v príjemke/výdajke/prevodke.
Cena prenájmu v cenovej ponuke doloženej k zmluve.

V

_________________
Požičiavateľ

dňa

_________________
Vypožičiavateľ

