
Centrálne číslo zmluvy: 1758/2022

ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
uzatorená podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi nasledovnými zmluvnými stranami
prenajímateľ
Mestské služby mesta Trnava

Zastúpený: Ing. Andrea Tomašovičová
Trnava, Priemyselná ulica 2681/5

IČO: 00598135
a

RČ: XXXXXXXXXXXX

nájomca
Juraj Štrbo
Trnava, Ulica Bosniacka 6874/69

Článok I
Predmet zmluvy a predmet nájmu

1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi dopravný prostriedok - elektro-bicykel zo systému zdieľaných
elektro-bicyklov (systém Bikesharing) podľa Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v prílohe tejto zmluvy a ktoré sú
zároveň zverejnené na webovom sídle prenajímateľa  www.trnava.sk, resp. na pripravovanej webovej stránke www.arboriabike.sk
a zároveň v printovej podobe dostupné v Kancelárií prvého kontaktu na Mestskom úrade v Trnave, ulica Trhová 3 (ďalej v texte
zmluvy len "VOP") a záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi.
2. Predmetom nájmu je elektro-bicykel zo systému Bikeshering, ktorý si nájomca prevezme spôsobom podľa  VOP. Prenajímateľ
prehlasuje, že je vlastníkom elektro-bicyklov zapojených do systému Bikesharing.

Článok II
Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu neurčitú počnúc dňom registrácie nájomcu v systéme Bikesharing spôsobom
uvedeným vo VOP.
2. V rámci doby nájmu nájomca užíva konkrétny elektro-bicykel podľa VOP.
3. Ukončenie nájmu sa riadi VOP.

Článok III
Nájomné

1. Výška nájomného je určená cenníkom, ktorý je uvedený na webovom sídle prenajímateľa www.trnava.sk, resp.na pripravovanej
webovej stránke www.arboriabike.sk.
 2. Úhrada nájomného sa realizuje v zmysle VOP.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené vo VOP.

Článok V
Poistenie a škody

Poistenie a zodpovednosť za škodu sú upravené vo VOP.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a
vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 
3. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej forme.
4. Nájomca vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy obdržal od prenajímateľa informáciu o VOP, oboznámil sa s VOP a súhlasí s
nimi.
5. Zmluva bola vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom prenajímateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a nájomca 1 rovnopis zmluvy.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na
webovom sídle Mesta Trnava www.trnava.sk.

Za prenajímateľa: ................................................ Za nájomcu: ....................................................
Juraj Štrbo - v.r.

Všeobecné obchodné podmienky boli dňa 1. 10. 2018 zverejnené spolu so Zmluvou o nájme dopravného prostriedku č. 1355/2018 zo dňa 28.
9. 2018 na stránke https://egov.trnava.sk.

      Ing. Andrea Tomašovičová - v.r.
riaditeľka Mestských služieb mesta Trava


