Naša značka:

/2016

Zmluva
o prenájme mobilných toaliet
Uzatvorená podľa § 663 zákona č.40/1964 Zb., občiansky zákonník v platnom znení
Zmluvné strany:
Nájomca:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E.M.Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Peter Heiler - riaditeľ podniku

IČO:
IČ DPH:
(ďalej len „nájomca“)

00 185 213
SK 202 110 7220

Prima banka Slovensko
SK06 5600 0000 0014 1547 5002

a
Prenajímateľ:

JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary – Dolečky
P. O. Box 3
900 61 Gajary

Zastúpené:
Splnomocnenec pre SR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Petr Janko – konateľ
Tomáš Palo
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK50 0900 0000 0001 8108 4038

IČO:
36238546
IČ DPH:
SK 202 018 8214
(ďalej len „prenajímateľ“)

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb - prevádzkovanie mobilných sociálnych
zariadení v počte 8 ks.
Miesto plnenia predmetu a termín umiestnenia:







Počuvadlianske jazero
Jazero Klinger
Belianske jazero
Parkovisko na „Starom ihrisku“
Ihriská pri ZŠ J. Kollára – Drieňová
Parkovisko Červená studňa

od 01.06.2016 do 15.09.2016
od 01.06.2016 do 15.09.2016
od 01.06.2016 do 15.09.2016
od 01.06.2016 do 30.09.2016
od 01.06.2016 do 30.09.2016
od 01.06.2016 do 30.09.2016

2ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

 Parkovisko pod Novým zámkom

od 01.05.2016 do 31.10.2016

1ks

II.
Podmienky plnenia predmetu zmluvy
Prenajímateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy a zabezpečovať ich prevádzku a to
nasledovne:
Vykonať dovoz, inštaláciu, servis 1x týždenne (počas uvedených termínov
v bode I.) a odvoz mobilných toaliet, pričom je povinný dodržať príslušné
predpisy a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vrátane hygienických
predpisov

III.
Cena za poskytované služby
Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované služby a to vo výške 45,00 EUR
bez DPH za jeden mobilný WC, za jeden kalendárny mesiac.

IV.
Spôsob úhrady za poskytované služby
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi odplatu na základe faktúry vystavenej
prenajímateľom, a to bankovým prevodom. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia.

V.
Záverečné ustanovenia
1./ Túto zmluvu je možné kedykoľvek vypovedať písomnou výpoveďou ktorejkoľvek
zmluvnej strany, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v prípade výpovede zo strany
nájomcu je sedemdňová a v prípade výpovede zo strany prenajímateľa je jednomesačná.
Výpovedná lehota začína plynúť po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
2./ Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené
v tejto zmluve, sa spravujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike ( Občiansky zákonník).
3./ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po
jednom originály.
4./ Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu so zhodne prejavenou vôľou
vlastnoručne podpísaná.
5./ Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5 a zákona č.211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva
vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

6./ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Banskej Štiavnici dňa 22.04.2016

Nájomca:

Prenajímateľ:

............................................... .................

................................................

Technické služby, mestský podnik
Banská Štiavnica

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Peter Heiler
v. r.
riaditeľ podniku

Tomáš Palo v. r.
splnomocnenec

