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ZMLUVA O NÁJME 

uzatvorená podľa  § 663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Obec Červený Kláštor 

Sídlo:    Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor     

IČO:    00326135 

DIČ:    2020697118 

Číslo účtu - IBAN:  SK14 0200 0000 0000 2962 4562; BIC/SWIFT:SUBASKBX  

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Starosta obce:  Ing. Štefan Džurný 

(ďalej aj ako „Prenajímateľ“)  

 

a 

 

Revitec s.r.o.. 

Sídlo:    Pod lesom 1477/17, Kežmarok 060 01     

IČO:    51848287 

DIČ:    2120807337 

Číslo účtu:   2949059526/1100, SK0911000000002949059526 

Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s. 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: sro, Vložka č: 36736/P 

(ďalej aj ako „Nájomca“)  

 

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je nájom časti stĺpov a konzol verejného osvetlenia , prípadne rozhlasu (ďalej  

„oporných bodov“), ktoré sú majetkom Prenajímateľa, za účelom umiestnenia zariadení Nájomcu – závesný 

optický kábel a dátové skrinky, za podmienok uvedených v tejto zmluve. Prostredníctvom týchto zariadení 

bude Nájomca poskytovať svoje služby pre koncových zákazníkov prípadne firmy a organizácie v obci. 

 

Článok II 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na 10 rokov od 01.06.2022, táto doba sa automaticky predlžuje o ďalších 10 rokov 

v prípade že ktorákoľvek zo zmluvných strán nedoručí druhej strane výpoveď 6 mesiacov pred skončením 

tohto obdobia. 

2. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade porušení povinností druhej zmluvnej 

strany, výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom 

došlo k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvu je možné vypovedať aj okamžite a to vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 

 

Článok III 

Práva a povinnosti Prenajímateľa 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť Nájomcovi ukotviť optický závesný kábel a optické dátové skrinky na stĺpy 

alebo konzoly miestneho verejného osvetlenia, rozhlasu prípadne na iné oporné body v správe obce. 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje že v prípade výkopových prác ktoré bude realizovať Prenajímateľ umožní nájomcovi  

po dohode a vzájomnej koordinácií vykonať prekládku/inštaláciu novej časti optickej siete do zeme. 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť Nájomcovi inštalovať v budove OcÚ dátový rozvádzač s pripojením do siete 

el. energie (s meraním spotreby podružným elektromerom) a prístup k nemu. 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky optickej siete. 

 

Článok IV 




