
ZMLUVA O SERVISNOM PRENÁJME PRIEMYSELNÝCH TEXTíUí 
uzatvorená podlá §209 ods.2 Obchodného zákonníka medzi

Nájomca: (zákazník, sídlo a faktúr očná adresa) Prenajímateľ: (zmluvný dodávate! priemyselných textílii)

Meno: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA TREBIŠOV Meno: renta-rent, s.r.o.

Adresa: Stavebná 2165, 075 01 Treblšov Adresa: Gudernova293/12, 04011 Košice

IČO: 00188433 IČO: 54137934
IČDPH: SK2020749X1 IČDPH: SK2121589822
Kontaktná osoba: Miroslav Davala, 0918873129 IBAN: SK218330 0000 005413793494
f-moff: davala(S>treblsov.sk Kontaktná osoba: Jozef Kureiko, 0903 991968
Zapísaný: Technickí služby mesta Treblšov, E-maH: J.kurecko@gmail.com

príspevková organizácia Zapísaný: Okresný súd Kašlte I, odd.Sro, vl.S2659/V
V zastúpení: Mgr. Jozef Kurelko, konateľ

Adresa dodávky: sídlo nájomcu

Nájomca sl u prenajímateľa objednáva servisný prenájom priemyselných textílii a Iných hnuteľných veci podľa platobných a zmluvných 
podmienok uvedených na lienej a rubovej strane tejto zmluvy:

Označenie výrobku
Ce&pvé 

množstvo 
v prevádzke

Výmenný
Interval
textňll

Cena 
za kus za týždeň 
vEURbézDPH

Celková paušálna cena 
za týždeň bez DPH

Priemyselné textilné handry ISO ks 4 týždne 0,05 7^0 EUR
Priemyselné absorpčné podložky
Kontajner na priemyselné textilné handry 2ks 0,75 1,50 EUR
Dopravný paušál 0,00 0,00 EUR

SPOLU: 9,00EUR

Predpokladaný Termín l.dodávky: marec 2022

Prijozd prenajímateľa k nájomcovi v Intervaloch 1 krát: £3] lx z a á  týždne Q  1 x za 8 týždňa v, O  1 taft za.....................

Skúšobná dobo služby servisného prenájmu Je: Q  2 mesiace od dátumu l.dodávky textílii £3 3 mesiace od dátumu l.dodávky textIHI 

Platba: bezhotovostne na úžet prenajímateľa   Q  v hotovosti pri príjazde prenajímateľa k nájomcovi

Svojimi podpismi potvrdzujeme vyššie uvedenú objednávku a súhlasíme s platobnými a zmluvnými podmienkami na lícnej a rubovej 
strane tejto Zmluvy.
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Zmluvné podmienky

1. Prenajímateľ poskytne v rámci servisného prenájmu nájomcovi priemyselné textílie, a to priemyselné handry, a/aiebo priemyselné 
absorpčné rohože a/alebo aj kontajnery na skladovanie znečistených priemyselných textílií, prípadne Iné hnuteľné veci, a to 
v dohodnutých počtoch, uvedených na liatej strane Zmluvy a bude Ich pravidelne v dohodnutých Intervaloch, podľa špecifikácie 
na lícnej strane tejto Zmluvy odvážať na Ich ďalšie spracovávanie, chemické čistenie, resp. pranie.

2. Priemyselné textílie nie sú ani po Ich znečistení olejom klasifikované ako odpad a sá určené po Ich vyčistení, resp. po Ich vypraní na 
opätovné použitie v prevádzke u nájomcu.

3. Priemyselné handry, a/alebo priemyselné absorpčné rohože a kontejnery na skladovanie znečistených textílií, a/alebo Iné textílie 
sú a ostanú výlučne majetkom prenajímateľa. Priemyselné textílie môže spracovávať, prať a čistiť výhradne prenajímateľ, alebo 
prenajímateľom určená práčovňa. Bez súhlasu prenajímateľa nesmú byť prenajaté priemyselné textílie, a/alebo prenajaté 
priemyselné absorpčné rohože celkovo alebo čfastečne prané, udržiavané alebo používané treťou osobou bez ohľadu na to, čl sa 
tak deje za poplatok alebo bezodplatne. Nájomca so zaväzuje využívať služby servisného prenájmu priemyselných handier, 
a/alebo absorpčných rohoži, a/alebo aj kontejnerov na priemyselné textílie výlučne u prenajímateľa.

4. Nájomca má povinnosť chrániť predmet servisného prenájmu pred poškodením, stratou alebo aj odcudzením. V dôsledku 
odcudzenia, úmyselného poškodenia alebo nadmerného znečistenia priemyselných textílií a/alebo kontejnerov Zmluva nezaniká, 
nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu podľa aktuálne platného cenníka a prenajímateľ doplní priemyselné textílie, 
alebo kontajnery, a/alebo iné textílie do zmluvne dohodnutého množstva. Prenajímateľ sa zaväzuje, že v rámci Zmluvy doplní 
na vlastné náklady u nájomcu stratené, alebo znehodnotené kusy priemyselných textílií, avšak iba 1 krát ročne, vždy po Inventúre 
u nájomcu, a to v objeme maximálne 10% zo zmluvne dohodnutého množstva v prevádzke u nájomcu, špecifikovaného na lícnej 
strane tejto Zmluvy.

5. Priemyselné textílie sú určené výlučne na čistenie (dejových povrchov a poskytnuté kontejnery sú určené na skladovanie 
zaolejovaných znečistených handier v zmysle UN1856. Priemyselné textílie nesmú byť použite na čistenie, utieranie explozívnych 
tekutín, toxických látok, alebo aj ostatných látok, ktoré sú podľa smemfc Európskej Únie pre nebezpečné látky zakázané, ako aj 
materiálov, ktoré sú kvalifikované ako nebezpečný tovar v rámci Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí 
(DOHODA ADR). Pri nedodržaní účelu využitia priemyselných textíM je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať nájomcovi všetky z tohto 
dôvodu vzniknuté škody, ktoré takto prenajímateľovi alebo aj tretím osobám, vzniknú, napr. aj v dôsledku cudzích látok, ktoré 
zostali v textíliách.

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť písomným potvrdením oboch zmluvných strán, resp. dňom 
podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a účinnosť dňom 1. dodávky priemyselných textílií. Skúšobná doba, špecifikovaná 
na lícnej strane Zmluvy môže byť uplatnená oboma zmluvnými stranami a slúži na prípadnú úpravu celkového množstva 
priemyselných textílií v prevádzke u nájomcu. Počas tejto skúšobnej doby môžu obe zmluvné strany túto Zmluvu písomne 
vypovedať okamžite, a to i bez udania dôvodu. Po skúšobnej dobe môže nájomca Zmluvu písomne vypovedať prostredníctvom 
doporučeného liste, alebo emailom vždy ku koncu príslušného kalendárneho roka.

7. Nájomca je povinný za každý týždeň trvania tejto Zmluvy pri fakturácii platiť dohodnutú paušálnu cenu za celkové množstvo 
prenajatých priemyselných textílií a/alebo aj kontejnerov,a to na účet prenajímateľa v termíne splatností, uvedenom na faktúre, 
alebo v hotovosti priamo pri príjazde prenajímateľa do prevádzky nájomcu. V cene nájmu je zohľadnená aj skutočnosť, že 
nájomca nemusí využiť celé objednané množstvo textílií kvôli prekážkam na jeho strane, ako napr. dovolenka, práceneschopnosť 
u nájomcu, oťď. Celkové množstvo prenajatých priemyselných textílií a/alebo aj kontejnerov môže byť, s výnimkou výpovednej 
doby, prenajímateľom upravené, a to na základe písomnej žiadostí o zmenu stavu zo strany nájomcu. V prípade neuhradenia 
faktúry v lehote splatnosti je prenajímateľ oprávnený účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05 z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania a má zároveň aj právo dočasne pozastaviť poskytovanie služieb, pokiaľ nájomca neuhradí faktúry, ktoré sú už po 
splatnosti. Prenajímateľ má v prípade opakovaných oneskorených platieb možnosť vypovedať túto Zmluvu aj okamžite a má 
právo aj na náhradu škody, spôsobenej oneskorenými platbami. Preukázateľné zvýšenie nákladov na poskytované služby, ale aj 
zmeny v slovenskej legislatíve, zmena daní a pod. oprávňujú prenajímateľa primerane prispôsobiť ceny. Všetky ceny sú uvedené 
bez dane z pridanej hodnoty.

8. Prevzatie dodávky prenajatých priemyselných textílií, a/alebo aj kontejnerov na skladovanie znečistených priemyselných textílií 
platí ako potvrdenie úplnosti a bezchybnosti stavu dodaných prenajatých textílií, a/alebo aj kontejnerov. Reklamácie nájomcu 
musia byť oznámené prenajímateľovi, alebo pracovníkovi prenajímateľa okamžite pri preberaní priemyselných textílií, a/alebo 
kontejnerov, a to písomne priamo na dodacom liste prenajímateľa, resp. najneskôr do 48 hodín na e-mail prenajímateľa, uvedený 
v tejto Zmluve.

3. Priemyselné textílie, priemyselné handry, a/alebo aj priemyselné absorpčné rohože a/alebo aj kontejnery na skladovanie 
znečistených priemyselných textílií, prípadne Iné prenajaté hnutefhé veci nie sú prenajímateľom poistené. Prenajímateľ 
nezodpovedá za žiadne nepriame škody, resp. za škody spôsobené nájomcom alebo konaním zamestnanca nájomcu prípadne ním 
poverenej osoby, ako aj za škody spôsobené neodvrátlteľnýml a nepredvídateľnými okolnosťami (vis major).

10. Osobné údaje nájomcu sú prenajímateľom získavané, využívané, ukladané, aktualizované ale aj chránené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 GDPR (General Data Protectlon Regulatlops). Kontaktné osoby, ako zástupcovia 
nájomcu budú u prenajímateľa nahlásené ako dotknuté osoby, ktoré môžu podpísať SÚHLASNÉ PREHLÁSENIE k spracovávaniu 
kontaktných údajov fyzickej osoby ako zástupcu zmluvnej strany a budú takto poučené o právach dotknutej osoby, podľa GDPR.

11. Prenajímateľ môže svoje právo a povinnosti z tejto Zmluvy kedykoľvek preniesť na Iný prámy subjekt, pokiaľ sa neobmedzí rozsah 
plnenia servisného prenájmu priemyselných textílií podľa tejto Zmluvy.

12. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak sa zmlumé strany nedohodnú, 
budú spory riešené na vecne a miestne príslušnom súde.


