
Zmluva o prenájme historických kostýmov 

 
Prenajímateľ: 
Martin Špeťuch 
069 01 Snina 
 
Číslo účtu: IBAN:  
 
(ďalej len ako „prenajímateľ") 

a 
 

nájomca: 
Obec Stakčín 
SNP 574/6 
067 61 Stakčín 
IČO: 00323578 
DIČ: 2020794677 
Číslo účtu: IBAN:  
Zastúpená: Miroslav Bober, starosta obce Stakčín 
 
(ďalej len ako „nájomca") 
 

uzatvárajú podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme. 
 

Článok 1 
Predmet nájmu 

 
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi 2 ks historických kostýmov, a to 1 ks rakúsko-uhorská uniforma 
z obdobia 1. svetovej vojny a 1 ks ruskej cárskej uniformy z obdobia 1. svetovej vojny (ďalej len ako 
„predmet nájmu"). Jeden komplet rakúsko-uhorskej uniformy obsahuje tieto časti: sinky, čiapka, 
košeľa, opasok s prackou, pár sumiek m95 (2 sumky), závesník na bodák m95, remeň na pušku, malá 
poľná (chlebník), hliníková fľaša s puzdrom, lopatka + puzdro na lopatku, ešus + poťah, DEKA vlnená 
biela, torňa veľká, tornista (podtorňa), trojbod (ypsilony na torňu). 
Jeden komplet ruskej cárskej uniformy obsahuje tieto časti: blúza, nohavice, čiapka, kabát, čiž-
my, papacha prírodný perzián, puzdro na bodák, opasok s mosadznou prackou, hrudníková sumka 
bandalír, bašlik, puzdro na lopatku kožené, malá poľná, náplecníky 1 pár, kožená sumka, sumka na 
granáty a strelivo, veľká poľná vz09, poľná fľaša, kokarda, remeň na pušku mosin, doplnková sumka 
mosin cez rameno, kotlík, lopatka. 
 

Článok 2 
Doba nájmu 

 
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi  vyššie uvedený predmet nájmu na dobu 300 dní v roku po dobu 1 
roka počnúc od 01.03.2020 do 31.12.2020. 
 

Článok 3 
Cena za prenájom a spôsob úhrady 

 
Prenajímateľ sa s nájomcom dohodli na zmluvnej cene za prenájom uniforiem vo výške 2,00 eura 
(slovom: dve eura) za jednu uniformu podľa čl. 1 tejto zmluvy za 1 deň. Celková suma prenájmu činí 
1.200,- eur (slovom: jedentisícdvesto eur) za celú dobu prenájmu podľa čl. 2 tejto zmluvy.  Zmluvne 
dohodnutú cenu uhradí nájomca prenajímateľovi na účet do 14 dní od podpísania tejto zmluvy. 
 
 

Článok 4 



Podmienky prenájmu 
 
Predmet nájmu si nájomca môže vyzdvihnúť len osobne na adrese prenajímateľa. 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. Nájomca je 
oprávnený užívať predmet nájmu primerane jeho povahe a určeniu. Nájomca nie je oprávnený dať 
predmet nájmu do ďalšieho prenájmu. 
 
Po skončení doby nájmu je nájomca povinný bezodkladne a bez vyzvania odovzdať predmet nájmu 
prenajímateľovi. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,  ju vzájomne podpisujú. 
 
 
V Stakčíne, dňa 01.03.2020   
 
 
 
..............................................................    ........................................................... 
                    prenajímateľ                 nájomca 
 
 


