
Zmluva o nájme – Mobilných toaliet 
 

                             uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka 

 

 

Prenajímateľ:  KANAL SERVIS BA, s.r.o. 

   Karpatské námestie 10A,  

   831 06 Bratislava 

   IČO: 51 452 162 

   DIČ :2120707721 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,  

Číslo účtu IBAN: SK72 1100 0000 0029 4305 3510 

V zastúpení: Ing. Daniel Vereš 

 

 

a 

 

Nájomca:   OBEC JABLONEC 

   Sídlo: Jablonec 206, 90087  

   IČO: 00304794 

   DIČ: 2020662127 

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., pob. Pezinok 

Číslo účtu: 6601003001/5600 

Štatutárny orgán: Slavomír Pocisk, starosta obce 

 

 

I. 

 

Predmetom zmluvy je nájom veci: 1ks Mobilné WC. Miesto umiestnenia WC je obecný 

cintorín. 

  

II. 

 

Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu neurčitú, a to od 1.1.2020. 

Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu tejto zmluvy. Prenajímateľ zároveň po podpise zmluvy 

predmet nájmu odovzdáva nájomcovi. 

 

III. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na výške ročného nájomného v sume 350€ bez Dph. V cene 

prenájmu je zahrnutý 1x servis v mesiaci jún, júl, august, september, október. Celkovo 5 

servisov v priebehu ročného nájmu. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne 

vopred na účet prenajímateľa na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 30 

kalendárnych dní.  



IV. 

Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda, prípadné 

odcudzenie. V prípade škody alebo odcudzenia predmetu nájmu  je nájomca plne zodpovedný 

za takéto poškodenia, respektíve odcudzenie veci a bude znášať plnú výšku spôsobenej škody. 

 

V. 

 

Nájomca berie na vedomie, že nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu tretej osobe, a 

že v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

VI. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Táto zmluva je vypovedateľná zo strany prenajímateľa a nájomcu z dôvodu neplnenia 

ustanovení tejto zmluvy, a to písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 

plynúť odo dňa doručenia výpovede jednou zo zmluvných strán. 

 

VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení zmluvy. Dodatky a zmeny k tejto zmluve musia byť vyhotovené 

v písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany 

podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

 

V Jablonci, dňa 01.05.2020 

 

 

 

 

PODPÍSANÉ       PODPÍSANÉ 

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

prenajímateľ   nájomca 

        Slavomír Pocisk, starosta obce 

 


