Nájomná zmluva
uzatvorená medzi:
Prenajímateľom:
Obchodné meno: BELUNA, a.s.
Sídlo: Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
IçO: 45 901 295
IC DPH SK2021786745 .
zápis: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom V Trnave
oddiel: Sa , vložka č.: 10600/T
Za spoločnosť koná: Ing. Dušan Vido, predseda predstavenstva
V technických veciach Ing. Tomáš Kalnický
a
nájomcom
Meno: Obecný úrad Raslavice
Sídlo: Hlavná 154, 086 41 RASLAVICE
Za obec koná: Ing. Anton Lamanec - starosta
z za týchto podmienok:
I.
Predmet a účel zmluvy
l/ Nájomca má vlastnícke právo, alebo iné právo k technickým zariadeniam verejného
osvetlenia V obci a je oprávnený zadať oprávnenej organizácii výmenu svietidiel na týchto
zariadeniach verejného osvetlenia za LED svietidlá.
2/ Nájomca má záujem realizovať výmenu existujúcich svietidiel za úspomé LED svietidlá,
na čo plánuje Vypísať verejné Obstarávanie na dodávateľa tejto výmeny.
3/ Prenajímateľ je technicky oprávnený vykonať výmenu svietidiel verejného osvetlenia obce
za úspomé LED svietidlá a hodlá sa uchádzať sa vo verejnom obstarávaní O realizáciu tejto
výmeny.
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4/ Účelom nájmu je prezentovať technickú úroveň LED svietidiel používaných
prenajímateľom, ich úspomosť a umožniť obci presvedčiť sa na vzorke prenajatých svietidiel
o ich kvalite a úspornosti na nákladoch za elektrickú energiu ešte skôr ako bude ukončené
verejné obstarávanie na dodávateľa tejto výmeny. Predmetom nájmu je náhrada existujúcich
6 ks svietidiel za úspomé LED svietidlá.
II.
Doba nájmu
1/ Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu 30 dní po odovzdaní LED svietidiel.
2/ Po skončení nájmu prenajímateľ zabezpečí ich demontáž, alebo odpredaj _
l \3/ Nájom možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby nájmu písomnou dohodou
zmluvných strán.
III.
Nájomné
1/ Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom nájomnom vo výške 0 (=I za mesiac
2/ Mesačné nájomné uhradí nájomca so splatnosťou 14 dní, na základe faktúry vyhotovenej prenajímateľom po ukončení nájmu.
IV.
Ostatné ustanovenia
1/ Prenajímateľ odovzdá namontované LED svietidlá nájomcovi formou odovzdávacieho a
preberacieho protokolu. Rovnakým spôsobom sa vykoná aj vrátenie LED svietidiel
prenajímateľovi.
2/ Táto zmluva bola vyhotovená V 2 exemplároch.
3/ Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými
stranami.
4/ Účastníci vyhlasujú, že zmluva bola vyhotovená na základe slobodne, vážne a určite
prejavenej vôle zmluvných strán a po prečítaní a odsúhlasení bola oprávnenými osobami
podpísaní:
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