Zmluva o nájme hnuternej vecič.
Uzatvorená podra § 663 a nás!. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Prenajímater: BodvaTei s.r.o.,
Školská č. 5, 045 01

Moldava nad Bodvou

IČO: 36210269
DiČ: 2021601670
IČ DPH: SK2021601670

V zastúpení: Valéria Vincová -

konateľ

Bankové spojenie: VÚB a.s. Č. Ú. SK06 0200 0000
Spoločnosť zapísaná

v OR Okresného súdu Košice I. , odd: Sro,

vložka Č. 12853/V

a
Nájomca:

Mediaworks S.r.O.
Severná 1103/22, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 48119393
DiČ: 2120053089
IČ DPH: SK21200S3089

V zastúpení: Tomáš Šváb, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s. Č. ú: SK30 0200 0000 i
Spoločnosť

zapísaná v OR Okresného súdu Košice I. odd: Sro,

vložka Č. 37178/V

1. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je prenájom prístroja vo vlastníctve BodvaTei S.r.O.: Encoder
lP/ASI, ktorý sa bude

používať

na prevádzku pevného spojenia - vysielanie,

monitoring televízneho vysielania. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu je
v jeho výlučnom vlastníctve, nie je zaťažený záložným právom a neviaznu na ňom
žiadne ťarchy a bremená, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

2. Doba trvania nájmu
Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu

určitú

a to 1 rok. Nájomný vzťah vzniká

dňom

inštalácie a končí 31.12.2018. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu s píšu zmluvné
strany protokol. Nájomca sa oboznámil so stavom predmetu nájmu. Obe zmluvné
strany konštatujú, že predmet nájmu je funkčný, spôsobilý na prevádzku a zodpovedá
primeranému opotrebeniu. Predmet nájmu bude inštalovaný v priestoroch
spoločnosti S-team

s.r.o., Moyzesova 24 , Košice.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán
užívať predmet

Nájomca je oprávnený
Nájomca sa zaväzuje

užívať

nájmu primerane jeho povahe a určeniu.

predmet nájmu s odbornou

nedošlo k poškodeniu alebo zníženiu

funkčnosti

starostlivosťou tak,

aby

predmetu nájmu. Nájomca je

oprávnený prenechať užívanie predmetu nájmu iným osobám len so súhlasom
prenajímateľa. Po skončení prenájmu sa nájomca zväzuje odovzdať predmet
prenájmu v stave vakom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Vlastnícke právo k predmetu nájmu má

prenajímateľ,

nájomca má prednostné právo

na odkúpenie prenajatej veci po skončení doby nájmu podľa článku II. Za zostatkovú
cenu. Nájomca najneskôr 5 dní pred uplynutím doby nájmu oznámi prenajímateľovi
uplatnenie prednostného práva na odkúpenie predmetu nájmu.
4. Nájomné a platobné podmienky
Nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu
k sume bude

pripočítaná

platiť mesačné

splátky nájomného: 83,34 { +

platná výška DPH a to na základe

daňového

dokladu

prenajímateľa. Splatnosť daňového dokladu

bude vždy do 15. dňa v mesiaci. Prvé
nájomné bude fakturované po podpise protokolu o prevzatí predmetu nájmu
nájomcom a to za január a február spolu.
5. Ostatné dohodnuté podmienky
V prípade, že sa na predmete nájmu vyskytnú vady, ktoré budú

brániť

v jeho užívaní

nájomcom, nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistené vady
predmetu nájmu prenajímateľovi. Prenajímateľ je povinný odstrániť vady predmetu
nájmu bez

zbytočného

odkladu. V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu po

uplynutí dohodnutej doby, je povinný uhrádzať alikvotnú časť nájomného za každý
deň omeškania s vrátením predmetu nájmu.
6.

Záverečné

ustanovenia

Na ostatné

vzťahy touto

zmluvou neupravené sa

vzťahujú

ustanovenia Obchodného

zákonníka v platnom znení. Zmluvu možno dopíňať alebo meniť len formou
písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Zmluva o nájme

hnuteľnej

veci je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom pre

obidve zmluvné strany. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť podpisom preberacieho protokolu o prevzatí predmetu nájmu.
Obe zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy v jej úplnom znení
na webovom sídle prenajímateľa.
Zmluvné strany si zmluvu o nájme
porozumeli a na znak súhlasu ju

hnuteľnej

veci pozorne

vlastnoručne

prečítali,

jej obsahu

podpísali.

V Moldave nad Bodvou,8.3.2018

Za BodvaTei s.r.o.

Valéria Vincová -

Za Mediaworks s.r.o. . /

kOri'ťt?<

Prenajímateľ

lJodvaTel s.r.o.

Skol'ká č. 5
OA5 01 "'olda·.a "ad Bodvou
ICO: 36 210 269. OiC 2021601670
IC D~H: SK202ô('01670

Tomáš Šváb - konateľ
Nájomca

Mediaworks s.r.o.
Severná 1133/22
04S 01 Moldava nad Bodvou
ItO:48 119 393 It DPH: 5K212DD53D89

