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                                                  X-LIGHTS 
 
 
 

Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby. 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 

Prenajímateľ:                                                                                     .                                                                                                  
 
Názov firmy:  WAD Design s r.o. 
Adresa sídla:            Komenského 12D, B.Bystrica 974 01 
IČO:   36 638 293 
Ič DPH:  SK202 201 3301 
Bankové spojenie: 2627783343/1100 
....................................................................................................... 
 
Nájomca:                                                                                             . 
 
Názov firmy:  Mesto Spišské Vlachy 
Adresa sídla:  SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
IČO:   00329657 
Ič DPH: 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko 
....................................................................................................... 
 
 

Čl. II 
Predmet nájmu 

 
Predmetom nájmu je vianočná dekorácia. 
2xSET A, bonus 2 dekory (celkom 12ks) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................... 
 
 
Iný predmet nájmu: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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Čl. III. 
Zmluvné podmienky 

 
• Prenajímateľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa vianočnú výzdobu podľa 

dohodnutých podmienok a objednávky ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

• Prenajímateľ sa zaväzuje dodať predmet nájmu v prevádzkyschopnom 
stave v dohodnutých termínoch. 

• Prenajímateľ sa zaväzuje zaistiť na svoje náklady bežnú údržbu, revíziu 
a uskladnenie vianočnej dekorácie. 

• Prenajímateľ sa zaväzuje, že po skončení nájomnej zmluvy ponúkne 
nájomcovi predmet nájmu na odkúpenie do osobného vlastníctva. 

• Prenajímateľ sa zaväzuje, že počas trvania nájomnej zmluvy 
poskytne...10.....% zľavu na nákup vianočného osvetlenia. 

• Nájomca sa zaväzuje udržovať predmet nájmu tak, aby nedochádzalo 
k jeho nadmernému opotrebovaniu, poškodeniu, strate alebo zničeniu. 
Pokiaľ dôjde k strate alebo zničeniu predmetu nájmu, nájomca je povinný 
zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody, a to čiastku rovnajúcu sa cene 
novej výzdoby poníženú o 10% z ceny za každý započatý rok prenájmu. 

• Nájomca sa zaväzuje prenajímať si predmet nájmu min. ..6.. rokov. 
• Nájomca sa zaväzuje používať dekoráciu max. 65 dní v roku od dátumu 

zapožičania predmetu nájmu, aby nedošlo k nadmernému opotrebovaniu. 
V prípade dlhšieho užívania dekorácie bude táto služba spoplatnená 1% 
z ceny predmetu nájmu za každý deň predĺženia. 

 
 
Čl. IV. 

Termíny 
 

Prenajímateľ zaháji realizačné práce najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. 
Minimálna doba dodania je 7-30 dní od dňa podpisu tejto zmluvy. 
 
Termín dodania: 
Termín odovzdania: 
 
 

Čl. V. 
Cena a platobné podmienky 

 
Cena za predmet nájmu je dohodnutá touto zmluvou v objednávke (príloha č.1) 
na...466,- euro bez DPH ročne tzn.(5x466,- euro+1x1,- euro ), nemôže byť 
prekročená alebo inak pozmenená bez súhlasu objednávateľa. Ak v čase od 
uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého 
sa cena dohodla, je prenajímateľ povinný na to objednávateľa (nájomcu) bez 
meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu. 
 

 Nájomné bude fakturované nasledovne: 
 
 Rok 2014 –  I. splátka 300,00 EUR do 31.12.2014, 
                      II. splátka 259,20 EUR do 28.02.2015, 
 Rok 2015 –  I. splátka 279,60 EUR do 30.06.2015, 
                      II. splátka 279,60 EUR do 31.12.2015, 
 Rok 2016 –  I. splátka 279,60 EUR do 30.06.2016, 
                      II. splátka 279,60 EUR do 31.12.2016. 
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 Rok 2017–   I. splátka 279,60 EUR do 30.06.2017, 
                      II. splátka 279,60 EUR do 31.12.2017, 
 Rok 2018 –  I. splátka 279,60 EUR do 30.06.2018, 
                      II. splátka 279,60 EUR do 31.12.2018, 
 Rok 2019 –  I. splátka 1,00 EURO do 31.12.2019. 

 
 

Čl. VI. 
Záruka a servis 

 
Prenajímateľ poskytne záruku a bezplatný servis v dĺžke trvania:....6..... rokov. 
 

 
 

Čl. VII. 
Zmluvné pokuty 

 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách. 
V prípade omeškania nájomcu so zaplatením faktúry v dojednanom termíne, 
zaplatí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z ceny 
objednávky za každý deň omeškania. 
Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu nájmu, 
prenajímateľ zaplatí nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z ceny objednávky 
za každý deň omeškania. 
V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy, zaplatí nájomca prenajímateľovi 
náhradu škody a to vo výške 5 násobku ceny predmetu nájmu, mínus uhradené 
platby za predmet nájmu. 
 
 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať pri zaistení kvality, termínu a ceny. 
Prípadné spory budú najskôr riešené dohodou, v prípade, že sa zmluvné strany 
nedohodnú budú akékoľvek spory riešené súdnou cestou podľa platných právnych 
predpisov. 
Všetky podmienky a ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené len písomnou 
formou a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch a každá zo zmluvných strán obdrží 
jedno vyhotovenie. 

 
 
 
V Banskej Bystrici............................., dňa:........................26.11. 2014................................. 
 
 
 
Prenajímateľ:                                                                Nájomca:    
                  44..1122..22001144  
                      ssiiggnneedd 

             


