DOHODA O PRENÁJME NÁDOBY NA ODPAD

572010
Prenajímateľ:

DIČ:
2020569012
IČ DPH: SK2020569012

IČO: 30222281

Technické služby mesta NÁMESTOVO

Nqjomca:
DIČ: 202057651
17053846
IČ DPH:
Stredná odborná škola

ico

Priemyslu 560
02901
NÁMESTOVO

Hattalova 968/33
02901 NÁMESTOVO

Účet dodávateľa.

Účet odberateľa:

4029170001/5600

4051491100/5600

Príspevková organizácia mesta Námestovo

Stanovište nádoby

Typ nádoby

Popis nádoby

Počet

Cena nádoby

Cena prenájmu

Náiom

od Nájom

968/33

I 100 I kovová

Nový

331,60€

0,20 € ks/deň b DPH 29.09.2006

Hattalová 968/33

I 100 I kovová

Nový

331,60 €

0,20 € ks/deň b DPH 07.02.2002

Haualová

II
21

31
41

51
61

do

Prenajímateľ je vlastníkom prenajímanej nádoby na komunálnyodpad.
Predmetom tejto zm luvy je prenájom nádoby na komunálny odpad.
Prenajímateľ uvedenú nádobu prenajíma a nájomca ju do prenájmu preberá.
Dopravu nádoby na stanovište na začiatku prenájmu a odvoz nádoby zo stanovišťa nádoby po skončení doby
prenájmu prevedie prenajímatel' na náklady nájomcu.
Na nádobe je zakázané prevádzať konštrukčné úpravy.
Nájomca sa zaväzuje užívať predmet prenájmu obvyklým spôsobom, chrániť a nepoškodzovať majetok
prenajímateľa. Zodpovedá za prípadne odcudzenie časti, alebo celej nádoby. Nájomca taktiež zodpovedá za
poškodenie nádoby spôsobené hrubým zásahom nad rámec obvyklého opotrebovania nádoby a zistené závady
na predmete prenájmu je povinný bezodkladne nahlásiť prenajímatel'ovi.

V prípade vzniku škody podl'a odseku 6, náklady na ich odstránenie znáša nájomca v plnej výške.
V prípade nefunkčnosti nádoby spôsobené obvyklým opotrebovaním prevedie prenajímatel' výmenu, alebo
opravu nádoby na svoje náklady.
91
V záujme zachovania funkčnosti, alebo estetického vzhl'adu nádoby je prenajímatel' oprávnený previesť
opravu, alebo výmenu nádoby aj bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu tak, aby nájomca nebol vo svojich
právach spojených s užívaním nádoby obmedzený.
101 Prenajímateľ
predmet nájmu poskytuje nájomcovi na ukladanie odpadov pre jeho osobnú potrebu, a nájomca
nemôže práva vzn ikn uté z tejto dohody previesť na inú osobu.
1 II Vlastn íctvo a všetky práva k prenajímanej nádobe zostávajú na prenajímajúcom nedotknuté.
121 Nájomca prehlasuje, že stav prenajímanej nádoby dobre pozná. Prenajímatel' prehlasuje , že mu nie sú známe
žiadne vady prenajímanej nádoby, ktoré by ol:medzili jej funkčnosť.
131 Táto zmluva o prenájme sa uzatvára na dobu neurčitú, pokia!' v bode 2, dohody nie je uvedené inak.
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Ukončen ie prenájmu:
Uplynutím doby dohodnutého prenájmu.
Výpoveďou v jednomesačnej výpovednej lehote jednou zo zmluvných strán.
Okamžitou výpoveďou prenajímate!'a pre porušenie dohody o prenájme.

151 Vzhl'adom na dlhodobý charakter dohody si prenajímatel' vyhradzuje právo pri podstatných zmenách cien
vstupov upraviť cenu prenájmu max. o 10% ročne. O zmene ceny písomne upovedomí nájomcu najneskôr pri
fakturácii za prenájom a takto upravená cena bude považovaná ako cena dohodnutá.
161 Zmeny v tejto dohode je možné previesť nad dohodnutý rámec písomnou formou po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
171 Táto dohodaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a to pre prenajímatel'a v jednom vyhotovení a pre
nájomcu v jednom vyhotovení.
vNámestove

10.01.2011
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