
 

NÁJOMNÁ ZMLUV A NA PRENÁJOM GRA VIMETRA CG-5 
zo dňa 03.10.2012 

l. Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

Nájomca: 

2. Predmet zmluvy 

Geofyzikálny ústav SA V 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
IČO 586935 
bankové spojenie Štátna pokladnica, č.ú.7000006172/8180 

O-trend s.r.o. 
Ko lískova l, 841 05 Bratislava 
IČO 35752289 
bankové spojenie Tatra Banka Bratislava, č.ú. 2622430215/1100 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom l ks gravimetra CG-5 vyrobeného firmou Scintrex 
pod výrobným číslom 051200155. 
2.2. Prenájom je dojednaný za účelom vykonávania meraní prenajímaným geofyzikálnym 
prístrojom realizovaných nájomcom. 

3. Trvanie zmluvy 

3.1. Táto zmluva o prenájme je dojednaná na obdobie 04.10.- 09.10.2012. 
3.2. Zmluvné strany súhlasia s krátkodobým predÍžením resp. skrátením doby nájmu 
v súvislosti s aktuálnym priebehom geofyzikálnych prác v rozsahu 2 dní. 
3.3. Aktuálna dÍžka doby nájmu bude zrejmá z odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu, 
ktorý bude zmluvnými stranami vystavený a podpísaný. 

4. Nájomné a platobné podmienky 

4.1. Nájomné činí 30,- € za každý deň doby jeho nájmu. 
4.2. Nájomné sa vyplatí po skončení doby nájmu oproti faktúre vystavenej prenajímateľom. 
Výplata bude uskutočnená bankovým prevodom na účet prenajímateľa, ktorého číslo je 
uvedené v čl. l tejto zmluvy. 

5. Zvláštne ustanovenia 

5.1. Nájomca je povinný počas doby prenájmu pri využívaní prenajímaného prístroja 
dodržiavať zásady a pokyny výrobcu v súvislosti s jeho prevádzkou. Zásady a pokyny sú 
obsiahnuté v návode prístroja k použitiu, ktorý má nájomca k dispozícii. 
5.2.Nájomca preberá voči prenajímateľovi záruky voči vzniku ním zavinených závad či 

porúch na prenajímanom geofyzikálnom prístroji. Ak vznikne takáto závada alebo porucha, 
nájomca je povinný bezodkladne zabezpečiť opravu na svoje náklady. 
5.3. V prípade potreby prenajatý geofyzikálny prístroj poisťuje počas doby jeho vyťaženia 
nájomca. 



6. Záverečné ustanovenia 

6.1 . V ostatnom platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
6.2. Zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých nájomca i prenajímateľ obdržia po 
2 exempláre. 
6.3. Táto zmluva môže byť zmenená iba písomne dohodou obidvoch zmluvných strán. 
6.4. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a s ňou 
súhlasia. 

V Bratislave, dňa 03.10.2012 

G-trend s.r.o. 
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