
ZMLUVA O PRENÁJME 

20214003 

uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 

stranami : 

 

 

 1. Prenajímateľ:    Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

 Sídlo:                Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec 

 Zástupca:     Bc. Marek Šmihel  

 IČO:      44537476 

 DIČ:      2022742293 

 IČ DPH:     SK2022742293 

 OR:      Okresný súd Bratislava I 

 Oddiel:     S.r.o. 

 Vložka číslo:     56029/B 

 

 a 

 

 2. Nájomca:    Tomáš Szabo 

 Sídlo:      Kollárova 2133/1, 903 01 Senec 

 Zástupca:  

 IČO:      47142928 

 DIČ:       1080792746 

 IČ DPH:     neplatca 

 Bankové spojenie:  

 Č. ú.:  

 Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava 1, odd.: Sa vložka č.1608/B  

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je prenájom hnuteľnej vecí a to 10 ks vodných bicyklov za     

 dohodnutú odplatu v súlade s ustanovením článku III. tejto zmluvy (podľa ponuky zo 

 dňa 19. 3. 2021). 

2. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu je v jeho výlučnom vlastníctve, nie je 

 obmedzené nakladanie s vecou a vec nebola predmetom zriadenia záložného práva na 

 hnuteľnú vec. 

3. Miestom uloženia predmetu zmluvy: Slnečné jazerá Senec (Sever/Juh). 

 

 

 



Článok II. 

Doba prenájmu 

 

Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu určitú od 20. 6. 2021 do 15. 9. 2021 

        (podľa dohody). 

 

Článok III. 

Nájomné a platobné podmienky 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného vo výške 3000,- € s DPH (slovom: 

 tritisíc EUR s DPH).   

2. Nájomné je splatné jednorazovo, a to hneď po podpísaní zmluvy, na základe 

 vystavenej faktúry. 

3. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa v ČSOB 

 banke, na číslo účtu 4007558750/7500, do 20. 6. 2021. 

4. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa v peňažnom 

 ústave. 

5. 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. 

Článok IV. 

 

  Nájomca si predmet nájmu vyskúšal, prenajímateľ ho oboznámil s obsluhou. Obe            

  zmluvné strany konštatujú, že predmet nájmu je funkčný, spôsobilý na prevádzku a           

  zodpovedá primeranému opotrebeniu. 

Článok V. 

Podmienky prenájmu 

 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť poistenie prenajatej veci na vlastné náklady 

b) zabezpečiť dodanie a po ukončení nájmu odvoz predmetu prenájmu na  miesto 

dohodnuté medzi zmluvnými stranami 

2. Nájomca sa zaväzuje vykonať menšie opravy do 100,- € na vlastné náklady. 

3. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu s odbornou starostlivosťou tak, aby 

 nedošlo k poškodeniu alebo zníženiu úžitkových vlastností predmetu nájmu. Nájomca 

 zodpovedá za škody spôsobené nevhodným užívaním predmetu nájmu. 

4. Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne predmet nájmu vrátiť 

 prenajímateľovi bez vyzvania. Za každý deň omeškania s vrátením premetu nájmu je 

 prenajímateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5,- €.  

 

 

 

 



 

VI. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve 

 sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

 a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode 

 zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

 po jednom vyhotovení. 

5. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi 

 podpismi. 

 

 

 

V Senci dňa: 07. 06. 2021 

 

 

 

 

 
 

Podpis          Podpis 

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

                           nájomca (SCR)                                                                                     podnájomca  

 


