
xÁ¡olrrx ¡.zlørUVA
uzatvorená v zmysle ust.$ 663 a nasl. zëtkonaë,.4011964 Zb. Obðiansky zákonník v platnom

znení (d'alej len,,Zmluva") medzi:

Prenajímøtel':
Meno a priezvisko: Zdeno Mi5utka
T_rvaly pobyt: : Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica
ICO: 40 068 6t7
DIÕ: SK1070850748
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 64 0200 0000 0014 0745 3954
(d'alej aj ako,,prenajímatel"')

Nájomcø:
Obec:
Adresa:
IÕo:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Staðkov, zast. Ing. Ladislavom Simðiskom, starosta obce
J. Kronera 588, 023 53 Sta5kov
00314293
2020553271
Prima banka a.s.
sK81 5600 0000 0002 7961 5001

(prenajímatef a nájomca spolu d'alej aj ako "zmluvné strany")

Clánok I
Úvodné ustanoveniø

o Prenajímatef je v'-iluðnfm vlastníkom veci podla d'alej uvedenej specifîkácie:
KONTAJNER NA TEXTIL, OBUV, HRAÕKY
(d alej len,,vec" alebo,,predmet nájmu").

I

ðlúnok II
Predmet zmluvy

Prenajímatel'touto zmluvou prenecháva nájomcovi predmet nájmu do doðasného
uZívania podl'a podmienok upravenych v tejto zmluve. Nájomca sazaväz$e platit'
prenajímatel'ovi za to nájomné.
Prenajímatel sazavazuje poðas trvania tejto zmluvy zabezpeðovat vyprâzdñovanie
a odvoz obsahu predmetu zmluvy podl'a Specifikácie a harmonogramu uvedenom
v Clánku IIItejto zmluvy
Nájomca je oprávnenf predmet nájmu ulívat od 01 .03.2023 do 3l .12.2023
Prenajímatel' vyhlasuje, Ze mu nie sú znétme zâvady a poskodenia veci.
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a Nájomca vyhlasuje, i,e je oboznámen;f so stavom predmetu nájmu, ktoqi je spôsobil¡i
na riadne uZívanie a takto preberá vec do nájmu.

ðtúnok III
Roæah uiívaniø

Prenaj ímat el sa zav äzuj e predloZit' pri podpise tej to zmluvy nájomcovi Specifikáciu
zbieran¡fch poloziek (Textil, obuv, hraöky), ktoré tvoria obsah zbernych nádob /
predmetu nájmu a tento prevziat'a odviest'podl'a niZ5ie uveden¡fch ustanovení
Prenajímatel sa zaväzuje predmet nájmu vyprázdñovat'na zfülade avíza nájomcu (E-
mail, telefón) do 48 hodín po doruðení avíza, resp. minimálne jeden þ,rët za mesiac.
Prenajímate| sa zavazuje viest' za Nájomcu evidenðnf list odvezeného zberového
textilu, obuvi, hraðiek a tento zaslat nájomcovi najneskorsie do 15. januára
nasledujúceho roka
Nájomca sazaväzuie dodrZat'ðpecifikáciu zbieran¡fch poloZiek (Textil, obuv, hraðky),
ktoré tvoria obsah nádob / predmetu nájmu a v prípade jej nedodrZania neZiaduce
prímesi odstránit'na vlastné náklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnú inak
Nájomca nie je oprávneny zriadit k predmetu nájmu uZívacie právo tretej osobe bez
písomného súhlasu prenaj ímatel'a.

Cldnok IV
Doba nújmu, zaðatie a skonðenie nójmu

Nájom, vyprazdñovanie a odvoz obsahu predmetu zmluvy sa uzatvára na dobu urðitú
od 1,3.2023 do 31.12.2023, schválené Obecnym zastupitefstvom obce Staðkov ð.
3 5 12023, dfia 24.02.2023 .

Zmluvazanikâ:

' písomnou dohodou uzatvorenou medzi prenajímatel'om a nájomcom,
. vypoved'ou nájomcu alebo prenajímatefa,
. odstúpením od zmluvy,
. zniðením predmetu nájmu

' bezdôvodn¡fm nedodrZaním ustanovení Clánku III zo strany prenajímatel'a

' bezdôvodn¡fm nedodrZaním platobnych podmienok zo strany Nájomcu, priðom
nezaniká Prenajímaterovi nárok na doplatenie dlznej ðiastky zaná$om.

Ak bola daná písomná qfpoved' jednou zo zmluvnfch strán, skonÕí sa nájom v zmysle
tejto zmluvy uplynutím qfpovednej lehoty. Vfpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac
azaÓína plynút'prvim dñom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej
zmluvnej strane qfpoved' doruðená.
Zmluva sa zru5uje okamihom doruðenia písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy
druhej zmluvnej strane z dôvodov dohodnutych zmluvnymi stranami a/alebo qiluðne
zo zëtkomrych dôvodov.
Pri skonðení nájmu je nájomca povinny vrátit'prenajímatefovi predmet nájmu na
mieste, kde ho prevzal a v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bezné
opotrebenie, a to v posledn¡f deñ trvania nájmu v súlade so zmruvou.
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a Ak do5lo k po5kodeniu, zniðeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu,
nájomca je povinn¡1i nahradit'prenajímatefovi 5kodu, ktorá na veci vznikla. Nájomca
zodpovedá aj za Skody spôsobené osobami, ktoqfm nájomca umoZnil uzívanie
prenajatej veci, alebo ktoq¡im umoZnil k predmetu nájmu prístup.

Clánok V
Nájomnë

Zanálom predmetu nájmu sa nájomca zavazuje platit'prenajímatel'ovi nájomné vo
qiSke 24,- C s DPH za jeden kontajner/mesaöne (d'alej len ,,nájomné..).
Poðet kontajnerov 2 ks
Nájomca sazavazuje platit'prenajímatefovi nájomné podfa ods. 1. tohto ðlánku
zmluvy na základe faktúry, vystavenej prenajímatefom v lehote splatnosti 15 dní odo
dña jej vystavenia. Nájomné bude fakturované najneskôr do 5 dní po ukonðení
kalendárneho mesiaca, zaktory sa nájomné platí.

ðlúnok vI
Právø ø povinnosti zmluvnj,ch strún

Prenajímatel sa zavazuje poöas platnosti zmluvy ako vlastník predmetu nájmu tento
na svoje náklady udrZiavat' v stave spôsobilom na dohodnuté uZívani e a zabezpeöit
nájomcovi pln¡f a neruSeny r4fkon práv spojen¡fch s uzívaním predmetu nájmu.
Nájomca má právo utívat predmet nájmu, priðom je povinn¡f uâival ho riadne, Setme
a v súlade s úðelom uäívania.
Nájomca je povinny oznámit'prenajímatefovi potrebu opráv, ktoré má prenajímatef
vykonat' bez zbytoéného odkladu po tom, ako potrebu opráv zistí, alebo ako ju mohol
zistit'pri starostlivom uùívani veci. Ak tak neurobí, zodpovedá prenajímatelovi za
Skodu, ktoru spôsobil.
Nájomca je povinn¡f znáíat obmedzeniav uùivaní prenajatej veci v rozsahu
potrebnom na vykonanie qfmeny, opráv a údrãby veci do 24. hodín.
Pokiaf je interval vymeny, opravy, údrzby a pod. veci dlh5í ako 24. hodín, Nájomca
platí nájorn ibaza alikvotnú ðast' doby jeho vyuZívania v danom mesiaci o ðom je
spísan;ii a potvrdeny protokol obidvoma zmluvn¡¡imi stranami
Nájomca nie je povinny dat' prenajatú vec poistit'.
Nájomca je oprávneny vykonávat'zmeny na veci len s predchádzajúcim súhlasom
prenajímatel'a. Ak nájomca vykoná zrneny na veci bez súhlasu prenajímatefa, je
povinnf po skonðení nájmu uviest'vec na svoje náklady do pôvodného stavu
bezodkladne po tom, ako ho o to prenajímatel poùiada, najneskôr vsak ku dñu
skonðenia nájmu.
Nájomca po dohode s Prenajímatelom môZe v nevyhnutnom prípade vykonávat,
drobné opra\.)- a beZnú údrZbu predmetu nájmu. To v5ak nezbavuje Prenajímatel'a
povinnosti zabezpeöît'prevádzky schopnf stav prenajatej veci vöas a na svoje nfülady
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Ak Nájomca nenakladá s predmetom nájmu tak, ako je dohodnuté v zmluve, bol na
túto skutoðnost' Prenajímatel'om opakovane písomne upozornen!, mérprenajímatel'
právo znadit nápravu a poZadovat' od Nájomcu úhradu s tym vzniknut¡fch nákladov

Ctúnok VII
Zdvereðné ustønovenia

Táto zmluva je uzavretá a nadobúda úðinnost'dñom jej podpísania obidvomi
zmluvn;fmi stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych obidve zmluvné strany obdrZia
po jednom vyhotovení.
Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moZné uskutoðnit' len písomne, vo
forme dodatkov k tejto zmluve.

V Staðkove, dña 28.02.2023

Prenajímatef Nájomca
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