
Zmluva o užívaní technického zariadenia 

uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi 

vlastníkom: TEZAS, spol. s r. o. 
so sídlom: Garážová 1, 971 01 Prievidza, 
v zastúpení konateľom spoločnosti: Ing. Jurajom Romančákom 
IČO: 36 011 185 
DIČ:2020469748 
IČ DPH: SK2020469748 
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 3521/R 
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., pob. Prievidza 
č. ú.: 6606263005/1111 

užívateľom: Obchodné meno: Správa ciest TSK 
so sídlom: Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
Zastúpeným:Ing.Stanislav Lališ-riaditeľ SC TSK 
Registrácia: 
IČO:37915568 
IČ DPH: SK 2021764767 
Bankové spojenie: Dexia Banka 
č. účtu: 7320233171/5600 

L 

1.1. Predmetom tejto zmluvy o užívaní je na jednej strane záväzok vlastníka prenechať do 
užívania užívateľa na dobu dohodnutú touto zmluvou technické zariadenie na odber 
povrchovej vody z odberného miesta Hradecký potok Prievidza. 

II. 

2.1. Vlastník prenecháva užívateľovi vyššie uvedené technické zariadenie za účelom jeho 
prevádzky na odber povrchových vôd. 

III. 

3.1. Odplata za užívanie technického zariadenia bola určená po vzájomnej dohode 
zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške 15 €/mesiac + 
platná DPH počas obdobia užívania, pričom začiatok užívania oznámi užívateľ 3 dni 
vopred vlastníkovi a spolu so začiatkom užívania obdrží kľúče od technického 
zariadenia, ktoré je povinný vrátiť vlastníkovi najneskôr v deň ukončenia užívania 
zariadenia v kalendárnom roku. Dohodnutú odplatu bude užívateľ uhrádzať v prospech 



vlastníka na základe faktúry vystavenej vlastníkom v lehote jej splatnosti, túto zmluvné 
strany určili v trvaní 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry. 

3.2. Dohodnutá odplata sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet prenajímateľa 
alebo jej zložením do pokladne. 

3.3. V prípade omeškania užívateľa s uhradením dohodnutej odplaty uplatní voči nemu 
vlastník úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

IV. 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4.2. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy je možné ukončiť nasledovne: 
a) písomnou dohodou, zmluva sa končí dňom uvedeným v dohode, 
b) jednostrannou písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia 

dôvodu za dodržania výpovednej doby, pričom zmluvné strany výpovednú dobu dohodli 
v trvaní jedného mesiaca a táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej strane. 

V. 

5.1. Táto zmluva nadobudne platnosť a zároveň účinnosť dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami. 

5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo strán obdrží po 
jednom vyhotovení. 

5.3. Akékoľvek zmeny tejto nájomnej zmluvy je možné vykonať po vzájomnej dohode 
zmluvných strán formou písomného dodatku. 

5.4. Vzťahy touto zmluvou adresne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného v platnom znení. 

5.5. Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, 
poznajúc jej obsah ako aj dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená. 

V Prievidzi, dňa 18.04.2011 

Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho k f | W 

Brn ianska 3 
911 05 TRENČÍN 
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za užívat' 


