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zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 16162/S
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ZMLUVA O PODNIKATEĽSKOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
(ďalej len „Zmluva“)
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách. Jej platnosť potvrdzujú svojím podpisom,
prípadne aj pečiatkou obe strany, t.j. prenajímateľ i nájomca.
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:
Trans‐plant, s.r.o.
Gašparovo 152
976 64 Beňuš
Slovenská republika
IČO: 4622881, IČ DPH: SK2022778956
Nájomca:
Meno a priezvisko ( obchodný názov firmy ):
Číslo OP (IČO):
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko ( sídlo ):
Prechodné bydlisko:
Tel./fax.
Číslo mobilu:
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí v zmysle ustanovenia
§ 721 a nasl. OZ:
článok I.
Predmet a cena nájmu
Prenajímateľ dáva do prenájmu nasledovné zariadenie /zariadenia v cene EUR/ deň:

Pri preberaní nájomnej veci nájomcom bude nájomcom u prenajímateľa zložená dohodnutá vratná
kaucia v sume .................... € (EUR), (slovami v eurách) ........................................................................, ktorá
je vratná v plnej sume v prípade dodržania podmienok tejto zmluvy a riadneho, na čas a v
nepoškodenom stave odovzdaní nájomnej veci. Podpisom tejto zmluvy obe strany potvrdzujú
zaplatenie vratnej kaucie.
Ak má prenajatá vec vady, pre ktoré ju nemožno riadne užívať, alebo ktoré také užívanie sťažujú, má
nájomca právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol vec
pre jej vadu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok.
Nehodiace sa preškrtnúť
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článok II.
Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do .......................................................
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške .............................. EUR za každý aj začatý
deň omeškania sa nájomcu s vrátením predmetu nájmu.
Ak nájomca vráti vec po dobe dohodnutej v zmluve, je povinný platiť nájomné až do vrátenia veci. Ak
je nájomca s vrátením veci v omeškaní, je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania.
článok III.
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
1.

2.
3.

4.
5.

Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie za účelom podľa tejto
zmluvy tak, aby nájomca mohol realizovať svoje práva vyplývajúce z tejto zmluvy. Nájomca sa
zaväzuje predmet nájmu v tomto stave udržiavať.
Nájomca smie užívať predmet nájmu len obvyklým spôsobom a v súlade s touto zmluvou.
Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť podľa svojich možností pred poškodením a zničením
a odcudzením. Nájomca je zodpovedný za všetku škodu, ktorú spôsobil porušením povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Nájomca nie je oprávnený vykonávať úpravy prenajatej veci.
Po skončení nájmu je nájomca povinný predmet nájmu odovzdať v stave zodpovedajúcom stavu
pri odovzdaní predmetu nájmu do užívania nájomcovi, prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode oboch strán v písomnej forme.
V otázkach, ktoré nie sú výslovne v dohode ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto dohody, že nebola uzavretá
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne.
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých
jeden dostane prenajímateľ a jeden nájomca. Sme platca DPH.
Nájomca svojim podpisom dáva zároveň právo firme Trans‐plant, s.r.o. uchovávať jeho osobné
údaje pre potreby firemnej evidencie. Firma Trans‐plant, s.r.o. sa zaväzuje, že poskytnuté údaje
nebudú poskytnuté tretím osobám.

V ....................................................... dňa .......................................................

.......................................................
Nájomca

Nehodiace sa preškrtnúť

.......................................................
Prenajímateľ
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PREBERACÍ PROTOKOL / PROTOKOL O VRÁTENÍ
Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch kópiách a je neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí. Tento protokol slúži pre vnútorné potreby
firmy Trans‐plant, s.r.o. a zároveň aj ako dokument potrebný pre prípadné nárokovanie si zľavy z
nájmu. Jeho platnosť potvrdzujú svojím podpisom, prípadne aj pečiatkou obe strany, t.j. Prenajímateľ
(Odovzávajúci) i Nájomca (Preberajúci).
Odovzdávajúci:
Trans‐plant, s.r.o.
Gašparovo 152
976 64 Beňuš
Slovenská republika
IČO: 4622881, IČ DPH: SK2022778956
(ďalej len ako „Prenajímateľ“)
Preberajúci:
Meno ( obchodný názov firmy ):
Adresa trvalého bydliska (Sídlo):
Rodné číslo:
Číslo OP (IČO):
(ďalej len ako „Nájomca“)

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Predmet prevzatia

Prevzaté Nájomcom dňa
....................................................
Prenájom v dňoch /Dátum v dňoch/
....................................................
Počet dní (prípadne hodín) prenájmu: ....................................................
Súpis závad pri odovzdaní do nájmu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
PRENAJATÉ

V ....................................................... dňa .......................................................

......................................................
Prenajímateľ (odovzdávajúci)

Nehodiace sa preškrtnúť

.................................................................
Nájomca (preberajúci)
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Súpis závad pri vrátení:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
PRENAJATÉ

V ....................................................... dňa .......................................................

......................................................
Prenajímateľ (preberajúci)

Nehodiace sa preškrtnúť

.................................................................
Nájomca (odovzdávajúci)
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