
 

Nájomná zmluva č. 2011/199 na  
prenájom veľkoobjemového kontajnera. 

 

                                           Prenajímateľ   Mesto Rajec  

                                                          Sídlo   Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec    

                                               Zastúpený    Ing. Ján Rybárik   

                                                            IČO   00321575   

                                                            DIČ   2020637102   

                                  Bankové spojenie     

                                                 Číslo účtu    

Osoba zodpovedná za veci technické    Ing. Peter  Dubec   

                                                  Nájomca    EMIT, spol. s r.o.  

                                                          Sídlo   Bystrická 57, 015 01 Rajec  

                                               Zastúpená    Anna Gašparovičová   

                                                            IČO   00647811  

                                                            DIČ    2020449640  

                                  Bankové spojenie    

                                                 Číslo účtu    

Osoba zodpovedná za veci technické    Anna Gašparovičová    
  

Čl. l 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom hnuteľného majetku mesta Rajec – veľkoobjemového 
kontajnera s objemom 5 m3 .Kontajner je určený na vývoz komunálneho odpadu.   

 

 

 

 



Čl . ll 

Doba nájmu 

Predmet tejto nájomnej zmluvy sa prenajíma na dobu určitú od 01.01.2012 do 31.12.2012. Nájomný 
vzťah môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, a to písomnou dohodou zmluvných 
strán.   

Čl. lll 

Výška a splatnosť nájomného 

Výška nájomného sa určuje dohodou zmluvných strán, ako nájomné na jeden kalendárny deň vo 
výške 1,00 €. Nájomné na dohodnuté obdobie nájmu je 365,00€ a je splatné do 01.06.2012 
v hotovosti do pokladne mesta.  

Čl. lV 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na miesto určenia nájomcom  - pri pizériovej reštaurácii 
Kúpaliska Veronika a jeho odvoz po uplynutí doby nájmu zabezpečí prenajímateľ. Vývoz 
komunálneho odpadu a jeho uloženie na skládku odpadu zabezpečuje nájomca na svoje náklady. 
Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom prenajímaného predmetu a so stavom 
v akom ho preberá. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na vývoz komunálneho odpadu. 
Nie je oprávnený ho ďalej prenajímať. Pri ukončení doby nájmu je nájomca povinný predmet nájmu 
vrátiť prenajímateľovi v pôvodnom stave.  

Čl. V 

Všeobecné ustanovenia 

Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa v ďalšom riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len 
písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z toho 
pre každú zmluvnú stranu po 2 vyhotoveniach.  

 

 

V Rajci dňa 29.12.2011     

 

Ing. Ján Rybárik  v.r.      Anna Gašparovičová  v.r.  
     prenajímateľ                                                                                                  nájomca   


