
 

 

 

ZMLUVA 

O PODNIKATEĽSKOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ 

Táto ZMLUVA O PODNIKATEĽSKOM NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ (ďalej len ako „Zmluva“) je uzavretá 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka:  

1. OK karavany rent,  s.r.o., so sídlom Vrútocká cesta 810/9, 038 52 Sučany, IČO:  50 780 379, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vložka č. 67475/L, v 
mene ktorej koná Mgr. Rastislav Lamoš, konateľ (ďalej len ako „Prenajímateľ“); 
a 

2. Nájomcom, meno:__________________________________________________dátum 
narodenia:____________________,bytom:_________________________________________
___________________________, číslo OP:______________________________________ iný 
doklad:_________________, (ďalej len ako „Nájomca“); 
 
(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo 
ako „Zmluvná strana“) 

<a href="http://www.prenajomkaravanov.sk/">OK karavany</ 

1.  PREDMET NÁJMU 

1.1 Prenajímateľ je spoločnosť, ktorej predmet činnosti tvorí okrem iného prenájom hnuteľných 
vecí. Touto Zmluvou Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi na dočasné odplatné užívanie, 
nasledovný súbor hnuteľných vecí: 

i. Camper/Van VW  T5 ,  s príslušenstvom v počte____________ks  
(ďalej len ako “Autokaravan”)  

ii. Elektrocentrála v počte___________ ks.,Cena/deň__________eur  
iii. Čln s motorom v počte ___________ks, Cena/deň:__________ eur  

 
 (ďalej spoločne len ako “Predmet nájmu”) 

2. CENA ZA PRENÁJOM 

2.1 Zmluvné strany sa  pri uzatváraní tejto Zmluvy dohodli na cene za prenájom Predmetu nájmu  
vo výške spolu: _________ EUR / deň, čo vzhľadom na počet dní________činí celkovú cenu 
za prenájom vo výške_________EUR (ďalej len ako “Nájomné”) 
 

 
2.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Nájomca je povinný Prenajímateľovi zaplatiť cenu za 

servisné služby  (servisný poplatok) vo výške 30 EUR a cenu za pristavenie  a  odvoz  



Autokaravanu  z  určeného   miesta  vo výške_____________ EUR. 

 

2.3 Zmluvné strany súhlasia, že pri  preberaní  Predmetu nájmu je Nájomca povinný zložiť 

dohodnutú vratnú  kauciu v sume vo výške 1000 EUR (ďalej len ako “Vratná kaucia”). Táto 

suma je vratná v plnej výške, v prípade riadneho odovzdania Predmetu nájmu bez 

akýchkoľvek vád, a to do 7 dní odo dňa odovzdania. V prípade poškodenia Predmetu nájmu 

Nájomcom, má Prenajímateľ nárok zadržať vratnú kauciu, až do momentu navrátenia 

Predmetu nájmu do pôvodného stavu. 

 

3. SPÔSOB PLATBY CENY ZA PRENÁJOM 
 

3.1 Cena za prenájom uvedená v čl. 2 tejto Zmluvy, bude vyplatená v hotovosti do rúk  
 prenajímateľa pre odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi. 

 

4. DOBA TRVANIA NÁJMU 
 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od_______________________ 

do____________________.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 200 EUR, za každý aj začatý deň 

omeškania sa Nájomcu s vrátením Predmetu nájmu.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu na dočasné užívanie v riadnom 

technickom stave a načas. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu v tomto stave udržiavať a 

vrátiť. 

2.  Ak má Predmet nájmu vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať, má Nájomca právo na 

odpustenie Nájomného alebo na zľavu z Nájomného za dobu, po ktorú nemohol vec pre jej 

vadu riadne užívať, prípadne má nárok na náhradné plnenie v podobe nájmu v inom čase 

podľa možností prenajímateľa. 

3. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým 

spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode 

na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie podľa zmluvy je určené pre auto 

turistiku a je potrebné ho chrániť pred poškodením. Nájomca je zodpovedný za všetku škodu, 

ktorú spôsobil porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Nájomca nie je oprávnený 

vykonávať úpravy Predmetu nájmu. 

4. Vybavenie môže používať len Nájomca a osoby určené Nájomcom. Za poškodenie vybavenia 

osobou, ktorej Nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám Nájomca. 

5. Prípadné škody na vybavení spôsobené úmyselne alebo vzniknuté z nedbanlivosti alebo 

nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených alebo spôsobených Nájomcom (vrátane 

situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške Nájomca. 

6. Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia 

je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR alebo polícii v krajine v ktorej 

používa Predmet nájmu a predložiť Prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.  

7. V prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca 

zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú náhradu škody.  

8. V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ 

právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný 

v tomto prípade okamžite na výzvu Prenajímateľa vrátiť prenajaté veci a uhradiť s tým 

spojené náklady.    



6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

1. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje zaplatiť 

Prenajímateľovi do 15 kalendárnych dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. 

Za nadmerné opotrebovanie Predmetu nájmu spôsobené nedbanlivosťou, hrubým 

zaobchádzaním alebo iným konaním Nájomcu, sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho 

opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri 

vrátení prenajatých vecí.  

2. Za  vrátenie  nadmerne  znečisteného  Autokaravanu  a  príslušenstva   si  Prenajímateľ  

účtuje poplatok vo výške 100  EUR, 2 EUR za každý kus výstroja (stoličky, stôl, plyn. gril a 

pod.).  

3. V prípade nedodržania dohodnutej doby prenájmu a miesta vrátenia Predmetu nájmu je 

Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s dopravením Predmetu nájmu na 

dohodnuté miesto. Za nevrátenie vybavenia podľa podmienok Zmluvy sa určuje medzi 

účastníkmi zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý aj 

začatý kalendárny deň omeškania a to až do jeho vrátenia.  

4. Pre tieto účely si prenajímateľ účtuje Vratnú kauciu za Autokaravan a príslušenstvo vo výške 

1000 EUR. Táto sa hradí najneskôr pri preberaní Predmetu nájmu a bude Nájomcovi v plnej 

výške vrátená na číslo účtu v tvare 

IBAN:.______________________________________________________ ak nedôjde k vyššie 

uvedenému poškodeniu resp. znečisteniu Predmetu nájmu alebo jeho odcudzeniu. V prípade 

poškodenia sa vratná kaucia vracia Nájomcovi až po navrátení  predmetu nájmu do 

pôvodného stavu. V prípade riadneho odovzdania Predmetu nájmu je Prenajímateľ povinný 

vrátiť Vratnú kauciu do 7 pracovných dní. 

5. Ak Nájomca nezaplatí Prenajímateľovi náklady na opravu, náhradu za stratu alebo 

poškodenie Predmetu nájmu alebo nájomné v stanovenej lehote (do 15 dní), Nájomca je 

povinný uhradiť k dlžnej čiastke ešte úrok z omeškania vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.  

 

7.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami. Zmluvu je možné zrušiť 

alebo zmeniť po vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán v výhradne v písomnej forme. V 

otázkach, ktoré nie sú výslovne v Zmluve ustanovené, sa Zmluvné strany budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Obe Zmluvné strany prehlasujú, že sa 

oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných 

podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. Táto Zmluva je 

vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých jeden dostane 

Prenajímateľ a jeden Nájomca.  

2. Nájomca týmto zároveň čestne prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v čase trvania 

nájmu zodpovedá za všetky dopravné priestupky spôsobené vedením predmetu nájmu 

a v súlade s princípom objektívnej zodpovednosťou bude znášať prípadné sankcie. 

 

Prenajímateľ:                                                              Nájomca: 

V________, dňa___________                                           V ________ dňa__________ 

____________________________                             ____________________________ 
OK karavany rent s.r.o.      Nájomca 
Mgr. Rastislav Lamoš                                                               

              konateľ                                                                                                                                                                                          


