
č. j. rulv - 5512022

Zmluva o podnikatel'skom nájme hnutefnej veci
V zmysle §721 a nasl. §663 Obč.zákonika

Prenaiímateí: iToilets s.r.o.
Sídlo: Dvorěianska 54,949 05 Nitra
Prevádzka a korešpondenčná adresa: Na Priehon82,949 05 Nitra
lčo: 45310921
DlÓ 2022929260
lč DpH : SK202292926O
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Č, úětu: sK62 7500 0000 0040 2696 3436, cEKosKBX
Zápis v ORSR, oddiel: s.r.o., číslo vložky : 25698/N
Statutá rny zástu pca : Valter Schovanec, konatel
( d'alej prenajímatel' )
Telefón a mailový kontaK: 037132 60 104, 0903 988 688
email : sekretariat@itoilets. sk

a

Nájomca: Tekovské múzeum v Leviciach
Sv. Michala 40, 934 69 Levice
tčo : got 02849
DlČ :2021452169
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Č, účtu: SKo2 8180 ooo0 oo7o oo31 1468
Štatutárny zástupca: Mgr. Henrieta Baliová, PhD., riaditetka
( d'alej nájomca )
Telefón a mailový kontakt: Mgr. Sivia Gregor, 0915 997 260
03616312112
email: info@muzeumlevice,sk

uzatváraiú spolu zmluvu o náime hnutelnei vecl

čÉnok l.
Predmet náimu

1, Predmetom nájmu je 1 ks mobilného WC, ktoré bude umiestnené so súhlasom vlastníka -
Obec Brhlovce, na parcele é.21012, v katastrálnom území Dolné Brhlovce, pre potreby
vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach - Skalné obydlia Brhlovce.

čÉnok l!.
Doba prenáimu

1. Nájom zaéina prevzatím predmetu nájmu a končísa vrátením predmetu nájmu
prenajímatel'ovi.

2, Začiatok nájmu: 1,4.2022.
3. Ukončenie nájmu: 3í. í0. 2022.



čÉnok lll.
Prevzatie predmetu nájmu

1, Prenajímatel' odovzdá nájomcovi predmet nájmu 1,4.2022.
2, Za nájomcu je splnomocnený prevziať predmet nájmu lektorka vysunutej expozície,

tel. č.0915 997 260.

čÉnok !V.
Gena prenájmu

1 . V zmysle zákona č. 1 8/96 Z. z. o cenách sa dohodol prenájom 1 ks mobilného WC
na 90,00 € (základ 75,00 €, 20 o/o DPH 15,00 €, spolu 90,00 €) na jeden mesiac.

2. V cene je zahrnutý odvoz a dovoz WC do miesta urěenia, pravidelný týždenný servis -

odčerpanie fekálií a ich následná likvidácia na ČOV, chemická ekologická náplň,
dezinfekčný dezodorant, toaletný papier a umytie WC.

čtánok V.
Platobné podmienky

1, Nájomca sa zavázuje uhradiť v prospech prenajímatel'a nájomné za bežný mesiac do
S-teho dňa mesiaca na základe vystavenej faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti uvedené v zákone é,22212004 o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších zmien a doplnkov a údaje v zmysle Obchodného zákonníka.

2, V prípade, ak nájomca bude v omeškaní s platbou, zaplatí prenajímatel'ovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s platbou.

3. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného viac ako 5 dní a ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak, prenájom končí dňom 1Oteho bežného mesiaca
a prenajímatel' je oprávnený si odviezť predmet nájmu.
V tomto prípade platia ostatné ustanovenia zmluvy,

čÉnok Vl.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a jej obsah sa móže meniť, OopÍňať alebo zrušiť iba dohodou zmluvných
strán v písomnejforme,

2. V prípadoch, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa bude postupovať podl'a
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktoných každá zmluvná strana
obdží po jednom vyhotovení.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle § 47a zákona
ě.4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle
nájomcu,



Prenajímatel'v zmysle zákona č.1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a dopínení niektoných zákonov poskytuje Tekovskému múzeu v Leviciach, lČO
36102849 súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré prenajímatel'
dobrovol'ne poskytuje nájomcovi v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve pre
potreby realizácie účelu zmluvy.
Zodpovední pracovníci zmluvných strán túto zmluvu podpísali na znak súhlasu s jej

obsahom a svojim podpisom osvedčujú, že jej obsahu porozumeli a sú s nim plne
uzrozumení.

V Nitre 30.3,2022 V Leviciach 30,3,2022

5.

6.

za náiomcu:
TEKoYSKÉ rvuzp,uv,

VLEVICIACH
Sv. Michal;r 40

934 69 I F\/lC,

za prenajímatel'a:


