
Zmluva 
o prenájme 1 100 I kontajnera na zmesový komunálny odpad číslo 2/2019 

Zmluvné strany 

PRENAJÍMATEĽ: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 
Sídlo: Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica 
Štatutárny zástupca: Ing. Gúčik Ľubomír, konateľ spoločnosti 
IČO: 44 299 311 
DIČ: 2022649431 
IČDPH: SK2022649431 
Bankové spojenie: VÚB a.s. exp. Žarnovica 
Číslo účtu: SK23 0200 0000 0024 8498 0453 
(ďalej len „prenajímateľ") na strane jednej 

a 

NÁJOMCA: RBR Betón, a.s. 
Sídlo: Mudroňova 5, 010 01 Žilina 
V zastúpení: Ing. Ján Chobot, prokurista spoločnosti 
IČO: 36 672 572 
DIČ: 2022237712 
IČDPH: SK2022237712 
(ďalej len „nájomca") na strane druhej 

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o prenájme 1 100 1 kontajnera takto: 

I. 
Predmet zmluvy 

• Prenajímateľ dáva nájomcovi do užívania 1 100 1 kontajner na komunálny odpad 
v počte 1 kus, ktorý je majetkom prenajímateľa. Kontajner je umiestnený pri 
prevádzke Betonáreň Žarnovica na adrese Bystrická cesta, 966 81 Žarnovica. 

• Prenajímateľ bude počas celého dohodnutého obdobia zabezpečovať opravu 1 100 1 
kontajnera, tak aby bol prevádzkyschopný a spĺňal účel, na ktorý je určený. Odvoz 
odpadu bude realizovaný 1 x týždenne. 

II. 
Výška nájomného a platobné podmienky 

• Cena nájomného za 1 kus 1 100 1 kontajnera sa stanovuje na 84,03 € bez DPH na 
kalendárny rok. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH. 

• Cenu nájomného zaplatí nájomca prenajímateľovi na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom. Prenajímateľ vystaví faktúru 2 x ročne, vždy do 15 dní po ukončení 
kalendárneho polroka. Faktúra bude splatná 14 dní od vystavenia. 

• Po dobu kratšiu ako 1 rok sa nájomné primerane zníži na sumu zodpovedajúcu dobe 
nájmu. 

• Pre prípad omeškania s úhradou faktúry v lehote splatnosti si prenajímateľ môže voči 
nájomcovi uplatniť úrok z omeškania. 



III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

• Prenajímateľ je povinný: 
Prenechať prenajatý 1 100 1 kontajner nájomcovi v spôsobilom stave na dohodnutý 
účel používania a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať. 
Prenajímateľ má právo požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca 
užíva predmetnú vec dohodnutým spôsobom alebo za účelom jej opravy a údržby. 

• Nájomca je povinný: 
Užívať kontajner len na účely dohodnuté v zmluve, predchádzať aby nedochádzalo ku 
škodám z nedbanlivosti a zabezpečiť kontajner pred odcudzením. 
Oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opravy, ktorú má vykonať 
prenajímateľ. 
Znášať obmedzenie užívania prenajatého kontajnera v rozsahu potrebnom na 
vykonanie opravy a údržby. 
Nahradiť škodu spôsobenú inými osobami z nedbanlivosti, resp. poškodenie veci 
motorovými vozidlami alebo inými mechanizmami. 

• Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.07.2019. 
• Zmluvu je možné ukončiť: 

- dohodou zmluvných strán, 
- písomnou výpoveďou zaslanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán druhej zmluvnej 

strane. Výpovedná lehota je jednomesačná (1) a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

• Záväzky zmluvných strán z tejto zmluvy je možné meniť iba písomným, vzájomne 
odsúhlaseným dodatkom. 

• Pokiaľ zmluva niektoré otázky vyslovene neupravuje, práva a povinnosti zmluvných 
strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi v platnom znení. 

• Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá má právoplatnosť 
originálu. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpísali. 

• Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

V Žarnovici, dňa 08.07.2019 

Prenajímateľ: 

)Wsi$>2264ÍA3J.. 
Ing. Gúčik Ľubomír 
konateľ spoločnosti prokurista spoločnosti 


