
 Rámcová zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí  
(ďalej len Zmluva o nájme) č. 2016/2015 

 
V súlade s ustanovením &721 a nasl., &663 a nasl., zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a podľa 

zákona č.513/1991, Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

 

uzatvorená v nižšie uvedený deň medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

1. KLC s.r.o. 

Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec 

IČO: 31 585 540 DIČ: 2020464941 

IČ DPH : SK2020464941 

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 1196/S 

Bankové spojenie: IBAN :  SK 37 0200 0000 0031 6824 9559               BIC: SUBASKBX 

Zastúpená: Ing. Peter Paška – konateľ spoločnosti  

2. Poverený konať vo veciach zmluvných : Iveta Bahledová 

 

( ďalej len prenajímateľ ) a 

 

3. Obec Hrnčiarske Zalužany  

Hlavná 90 

980 12 Hrnčiarske Zalužany 

IČO:00318795 

DIČ: 2021230211 

IČ DPH :  

Firma zapísaná : V univerzálnom registri . 

Bankové spojenie: ,  

č. ú. : IBAN : SK26 5600 0000 0060 4998 4001          / BIC: KOMASK2X 

Zastúpená: Ing. Branislav Nociar - starosta obce 

Poverený konať vo veciach zmluvných : Ing. Branislav Nociar - starosta obce 

( ďalej len nájomca ) 

 
nasledovne: 

čl. I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenajímať nájomcovi stavebné stroje a stavebnú mechanizáciu (ďalej predmet nájmu 

alebo PN ) podľa aktuálnej ponuky prenajímateľa, podľa požiadaviek nájomcu,  na základe jednotlivých objednávok nájomcu, a záväzok 

nájomcu zaplatiť dojednanú cenu za nájom. 

 

čl. II. Platnosť a účinnosť zmluvy  

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú do 

29/02/2016. V prípade, že ku dňu 29/02/2016 bude mať nájomca v prenájme predmet nájmu s predpokladaným dňom ukončenia nájmu 

po 29/02/2016 budú pre tento nájom platiť aj naďalej podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy.    

 

čl. III. Cena za nájom 
1. Cena  za  nájom  je  stanovená  podľa Cenníka požičovne stavebných strojov a mechanizácie platného od 1.10.2013 (ďalej len 

Cenník požičovne), ktorý je prílohou č. 2  tejto  zmluvy, alebo na základe písomnej ponuky prenajímateľa odsúhlasenej nájomcom. 

V takom prípade je odsúhlasená ponuka prílohou daňového dokladu ( faktúry za nájom) podľa čl. IV, ods. 7 tejto zmluvy.  

2. Zľava nad rámec cien Cenníka požičovne je dohodnutá nasledovne :  - % z príslušného denného nájomného uvedeného 

v Cenníku požičovne. 

3. Cena za nájom sa účtuje za každý kalendárny deň, mimo dní štátnych sviatkov, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. 

4. Cena za nájom je kalkulovaná pre nasadenie predmetu nájmu 8,0Mth denne. V prípade predmetu nájmu vybaveného počítadlom 

motohodín sa za každú Mth nad limit 8,0mth bude denne účtovať cena za nájom vo výške 10% zo sadzby denného nájomného .   

5. Prípadnú  poruchu  počítadla  motohodín ,  ktoré  ja  zabudované  v PN  ,  je  nájomca  povinný  bezodkladne  oznámiť  

prenajímateľovi.  Ak  bude  kontrolou  zistená  porucha  počítadla, ktorá  nebola  nahlásená , prenajímateľ  môže  Zmluvu o nájme  

vypovedať a zároveň bude  nájomcovi  fakturovaná  zmluvná  pokuta  vo  výške  päťdňového  prenájmu.   

6. V cene za nájom je zahrnuté predvedenie a odovzdanie  predmetu nájmu, zaškolenie obsluhy, cena za spotrebovaný materiál 

a prácu pri  pravidelných servisných prehliadkach  podľa predpísaných servisných intervalov, ktoré sa vykonávajú  v servisnom stredisku 

prenajímateľa, ak nie je dohodnuté inak.  

7. Cena za nájom neobsahuje dopravu predmetu nájmu zo strediska prenajímateľa na pracovisko nájomcu a späť, ak nie je 

dohodnuté inak. 

8. Prenajímateľ sa zaväzuje informovať nájomcu o každej zmene Cenníka požičovne. V prípade, že ku dňu nadobudnutia platnosti 

nového Cenníka požičovne bude mať nájomca v prenájme PN s dňom začatia nájmu pred dňom nadobudnutia platnosti nového Cenníka 

požičovne, budú pre tento nájom platiť aj naďalej podmienky vyplývajúce z Cenníka požičovne platného v deň začatia nájmu. 
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čl. IV. Platobné podmienky 

1.  Cenu za nájom sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi bezhotovostne na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy na základe vyúčtovania daňovým dokladom (ďalej faktúrou)   vystaveným prenajímateľom v deň ukončenia PN.  

2. V prípade nájmu pretrvávajúceho z bežného kalendárneho mesiaca  do nasledujúceho kalendárneho mesiaca, je dňom vystavenia 

faktúry vždy 15. deň a posledný pracovný deň bežného kalendárneho mesiaca, ak nie je dohodnuté inak .  

3.  Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na splatnosti faktúry 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Povinnosť uhradenia faktúry je 

nájomcom splnená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet prenajímateľa.  

  4. V prípade nedodržania lehoty splatnosti bude prenajímateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý 

deň omeškania.  

5.  V prípade, že cena za nájom predmetu nájmu nepresiahne 200 EUR , zaväzuje sa nájomca uhradiť cenu za nájom v hotovosti  

pri odovzdaní predmetu nájmu, ak nie je dohodnuté inak. K tejto úhrade vystaví prenajímateľ faktúru a príjmový pokladničný doklad.    

6.  Faktúra vystavená prenajímateľom musí obsahovať všetky potrebné údaje uvedené v §71 zákona č.222/2004 Zb. z. o DPH.  

7.  Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť kópia objednávky nájomcu , kópia cenovej ponuky prenájmu (ak bola vystavená) a 

tiež kópia zápisu o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. Pri fakturácii nájmu trvávajúceho viacero fakturačných období  stačí uvedené 

prílohy priložiť k faktúre za prvé fakturované obdobie. 

 

čl. V. Podmienky a termíny plnenia 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenajať predmet nájmu nájomcovi na základe písomnej, faxovej objednávky, alebo objednávky 

nájomcu zaslanej elektronickou formou (emailom). 

2. Objednávka sa stáva pre prenajímateľa záväznou jej spätným potvrdením nájomcovi. Prenajímateľ sa zaväzuje potvrdiť 

objednávku najneskôr nasledujúci deň po prijatí objednávky od nájomcu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka musí obsahovať: číslo objednávky, evidenčné číslo zmluvy o nájme, dátum 

vystavenia, definovaný predmet nájmu, termín začiatku nájmu a predpokladaný termín ukončenia nájmu, názov stavby, pracoviska, 

kde bude počas doby nájmu predmet nájmu umiestnený, meno a kontakt  osoby nájomcu poverenej vystaviť objednávku , meno  

a kontakt osoby poverenej k prevzatiu predmetu nájmu. 

4. Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu v stave spôsobilom pre zmluvné užívanie a v takomto stave je nájomca povinný predmet 

nájmu udržiavať.  

5. O odovzdaní PN do nájmu  nájomcovi, ako aj o vrátení PN prenajímateľovi, bude vystavený zápis o odovzdaní a prevzatí PN. 

6. Ďalšie podmienky upresňujúce povinnosti a práva prenajímateľa a nájomcu, počas doby nájmu upravujú  Všeobecné nájomné 

podmienky ( Príloha č.1), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

čl. VI. Záverečné ustanovenia 

1.  Zmluvu je možné ukončiť dohodou , alebo výpoveďou v jednomesačnej výpovednej lehote a to aj bez uvedenia dôvodu.  

Výpovedná  lehota začína  plynúť prvým dňom  nasledujúceho  kalendárneho  mesiaca  po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

2.  V prípade , že nájomca poruší svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, hlavne ak bude v omeškaní so zaplatením  

jednotlivých  faktúr  za nájom o 15 a viac dní  po termíne  splatnosti,  je prenajímateľ  oprávnený predmet nájmu nájomcovi odobrať, 

prípadne pristúpiť k okamžitému jednostrannému odstúpeniu od zmluvy. 

3.  V prípade  okamžitého jednostranného odstúpenie  od  zmluvy  zo  strany  prenajímateľa   je  nájomca  na svoje náklady 

povinný bezodkladne odovzdať prenajímateľovi všetky predmety nájmu  

4.   Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v Zmluve 

o nájme, alebo ak  adresát   odmietne  akúkoľvek  písomnosť  prevziať ,  považuje  sa   písomnosť  za  doručenú   dňom nasledujúcim 

po dni  vrátenia sanedoručenej písomnosti späť k odosielateľovi, a to aj vtedy,  ak sa adresát o tom nedozvie. 

5. Právne vzťahy tejto zmluvy, pokiaľ nie je stanovené inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a Obchodného  zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

6. Všetky  doplnky a zmeny k tejto zmluve musia byť vyhotovené formou písomných  dodatkov  podpísaných oprávnenými 

zástupcami ( poverenými konať vo veciach zmluvných ) oboch zmluvných strán  . 

7.  Nájomca bez výhrady súhlasí s tým, aby podľa zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

právnych  predpisov prenajímateľ získaval, a zaznamenával jeho osobné údaje uvedené v Nájomnej zmluve, ako i všetky ďalšie údaje, 

ktoré mu nájomca poskytne počas trvania nájomného vzťahu a v súvislosti s ním. Nájomca súhlasí s tým , že prenajímateľ takto 

zhromaždené a spracované údaje bude ďalej uchovávať aj po skončení Nájomnej zmluvy. 

8.  Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pričom každá zmluvná strana prevezme po jednom vyhotovení.                

9.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy : 

 

Príloha č.1 –  Všeobecné nájomné podmienky  

Príloha č.2 –  Cenník požičovne stavebných strojov a mechanizácie  

   

V  Lučenci, dňa 05/10/2015                                           V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 05/10/2015 
 

 

               

--------------------------------------------                           ----------------------------------------------- 

        za prenajímateľa             za nájomcu  
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VŠEOBECNÉ NÁJOMNÉ PODMIENKY  

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí č. «Agreement.SerNr» 
 

čl. I. Odovzdanie a prevzatie PN  

1. Za začiatok nájmu je považovaný deň prevzatia predmetu nájmu (ďalej PN) 
nájomcom od prenajímateľa uvedený na zápise o odovzdaní a prevzatí predmetu 

nájmu (ďalej zápis).  

2. Predvedenie, odovzdanie a prevzatie PN spojené so zaškolením poverenej 
osoby nájomcu a uvedením technického stavu, dodávaného príslušenstva a stavu 

pohonných hmôt  PN  vykoná servisný technik prenajímateľa v servisnom 

stredisku prenajímateľa, ak nie je dohodnuté inak 
3. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi PN a nájomca sa zaväzuje 

vrátiť PN s plnou nádržou pohonných hmôt. Skutočný stav pohonných hmôt pri 

odovzdaní a prevzatí PN potvrdí servisný technik prenajímateľa a poverená 
osoba nájomcu do zápisu o odovzdaní  a prevzatí PN.  

4. Prenajímateľ si vyhradzuje  vyfakturovať nájomcovi rozdiel medzi stavom 

pohonných hmôt pri odovzdaní a prevzatí PN . 
5. Pracovať s PN sú oprávnené len prenajímateľom zaškolené osoby, ktorých 

mená sú uvedené v zápise.  
6. Za koniec nájmu je považovaný deň prevzatia PN prenajímateľom od nájomcu 

uvedený na zápise.   

7. Nájomca je povinný vrátiť PN v rovnakom technickom stave (okrem 
primeraného opotrebenia) a v akom ho prebral od prenajímateľa.    

8.  PN môže byť odovzdaný do nájmu len po podpísaní Zmluvy o nájme a týchto 

Všeobecných nájomných podmienok (ďalej VNP) a zápisu o odovzdaní a 
prevzatí PN.  

čl. II. Práva  a povinnosti nájomcu a prenajímateľa 

1. Nájomca nesmie počas používania PN odstrániť, zmazať alebo zakryť 
identifikačné znaky výrobcu, ani prenajímateľa na PN.    

2. Nájomca je oprávnený používať PN počas doby uvedenej v objednávke a v 

zápise  a je povinný vrátiť PN v deň predpokladaného ukončenia nájmu 
uvedeného v zápise. 

3.V prípade nedodržania termínu ukončenia nájmu prenajímateľ oprávnený 

účtovať nájomcovi nájomné vo výške 120% sadzby denného nájomného pre 1-7 
dní za každý deň neoprávneného používania PN.   

4. Nájomca sa môže s prenajímateľom dohodnúť na predĺžení doby nájmu. O 

predĺženie  musí nájomca požiadať písomne, faxom, alebo elektronickou poštou  
minimálne 1 deň pred uplynutím predpokladaného ukončenia nájmu. Dohoda 

o predĺžení doby nájmu je platná po odsúhlasení prenajímateľom. 

5. Nájomca nesmie PN počas doby nájmu zapožičať tretím osobám. Porušenie 
tejto dohody je pre prenajímateľa dôvodom pre okamžité odstúpenie od  Zmluvy 

o nájme  a zároveň účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 100% sadzby denného 

nájomného pre 1-7 dní za každý deň neoprávneného používania PN treťou 
osobou.    

6.  Nájomca nesmie na PN robiť akékoľvek zásahy, úpravy do konštrukcie PN 

bez súhlasu prenajímateľa. Na PN nesmie montovať ani používať prídavné 
zariadenia, ktoré neboli zapožičané s PN, alebo nebolo ich použitie schválené 

prenajímateľom.   

7. Nájomca je povinný používať PN výhradne a v súlade s účelom a na miestach, 
pre ktorý je svojim charakterom určený 

8. Nájomca zodpovedá, že s PN bude pracovať len osoba zaškolená servisným 

technikom prenajímateľa. V prípade PN , u ktorého je treba  zvláštne povolenie, 
musí byť táto osoba odborne spôsobilá podľa platných noriem, predpisov 

a zákonov na prevádzku. Nájomca zodpovedá za používanie predpísaných 

ochranných pomôcok pri práci s PN a dodržiavanie príslušných predpisov 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.     

9.  Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pohonné hmoty  prevádzať 

bežnú  dennú  údržbu PN,  kontrolu , mazanie, a vykonávať       operácie podľa 
doporučení uvedených  v návode na obsluhu a údržbu,  a tiež podľa doporučení 

prenajímateľa.  

10. Nájomca je  povinný  priviesť  na vyzvanie  prenajímateľa  PN do   
servisného strediska  prenajímateľa za účelom  vykonania  pravidelnej  

technickej prehliadky, alebo je povinný  umožniť  prístup povereným  

pracovníkom  prenajímateľa k vykonaniu technickej, servisnej prehliadky PN, 
alebo opravy na vopred dohodnutom mieste.  

11. Nájomca musí ihneď telefonicky a následne podľa dohody písomne faxom, 

alebo elektronickou poštou oznámiť každú poruchu, alebo haváriu na PN. 
Oznámenie musí obsahovať miesto, kde sa PN nachádza a termín vzniku 

poruchy, alebo havárie.   
12. Po nahlásení poruchy nebude prenajímateľ počas obdobia nefunkčnosti  PN  

účtovať nájomcovi cenu za nájom ( okrem prípadov  nájomcom zavineného 

poškodenia PN , napr. neodbornou obsluhou , preťažením , a pod.)  Odstránenie 
poruchy na PN vykoná prenajímateľ vo svojom servisnom stredisku, ak sa 

nedohodne inak.  Dopravu PN do servisného strediska a náklady s tým vzniknuté 

znáša nájomca.  
13.   V prípade nadmerného znečistenia, opotrebenia , poškodenia PN, ktoré 

bolo zavinené nájomcom, neodbornou manipuláciou, alebo použitím PN 

v rozpore s účelom, na ktorý je určený,   je nájomca povinný uhradiť všetky 

náklady prenajímateľa vzniknuté z titulu odstránenia závad pre uvedenie  PN  do 

stavu technického stavu funkčnosti pre účely, na ktoré je určený.  
14.  Prenajímateľ má PN zmluvne poistený proti živelným udalostiam, 

poškodeniu a odcudzeniu. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsoben 

nedodržaním  technických a  prevádzkových podmienok  PN , manipuláciou  
neoprávnených  osôb nájomcu , ďalej  sa  nevzťahuje na  straty každého druhu, 

vrátane ušlého zisku, pokút, mánk, strát vzniknutých z omeškania, nedodržania 

výkonu. Za všetky uvedené  škody zodpovedá v plnej miere nájomca. 
15. Nájomca je povinný učiniť všetky potrebné opatrenia zabraňujúce 

poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu PN. Ak  nastala  škodová  udalosť , 

nájomca  je  povinný  túto  bezodkladne  telefonicky a následne  aj  písomne  do 
24 hodín po jej zistení oznámiť  prenajímateľovi. 

16.   Pri škodovej udalosti PN , ktorá  podlieha  poistnému  krytiu ,  je  nájomca  

povinný do 7 dní  od  prijatia  výzvy  od  prenajímateľa   zaplatiť prenajímateľovi 
rozdiel medzi skutočnou škodou  vzniknutou na PN a priznaným plnením   

poisťovne,  minimálne ale  dohodnutú spoluúčasť medzi prenajímateľom 
a poisťovňou vo výške 1.000,-EUR bez DPH. Škody na PN do výšky 1.000,-EUR 

bez DPH je povinný nájomca uhradiť prenajímateľovi v plnej výške. 

17. V prípade prenájmu pojazdného PN je nájomca povinný zabezpečiť ochranu 
PN pri jeho opustení  nasledovne :   -v mieste  pod stálym dohľadom , alebo 

v uzamknutej garáži, alebo na osvetlenom stráženom parkovisku a súčasne PN 

s vlastným  zdrojom pohonu uzamknúť funkčnými zámkami, ktoré sú súčasťou 
PN. Plocha musí mať pevné oplotenie v plnom rozsahu s výškou min. 

180cm,všetky vstupné dvere musia byť uzamknuté a zabezpečené bezpečnostným 

systémom s cylindrickou vložkou 
18. V prípade prenájmu malej mechanizácie a príslušenstva k strojom je 

nájomca povinný zabezpečiť PN proti odcudzeniu alebo poškodeniu 

nasledujúcim spôsobom :  
- ak je umiestnené  v uzavretom a  uzamknutom  priestore :  aktivovať  

zabezpečovacie  zariadenie / ak je dodávané  výrobcom /, primerané mechanické 

zabezpečenie /napr. reťaz pevne upevnená k podlahe/, všetky dvere, brány a iné 
vstupy musia byť uzavreté  a uzamknuté plné dvere a musia byť zabezpečené 

cylindrickou  vložkou alebo bezpečnostným uzamykacím systémom , okná musia 

byť zabezpečené mrežou alebo roletou, obvodový plášť, podlahy a stropy musia 
byť z  tehál, tvárnic či  iného obdobného  ťažko prierazného materiálu  

- ak je umiestnené na otvorenom priestranstve: aktivovať zabezpečovacie 

zariadenie, primerané mechanické zabezpečenie / napr.  reťaz pevne  upevnená  
k podlahe /,  plocha musí mať  pevné  oplotenie v celom  rozsahu s výškou min. 

180 cm, všetky  vstupné dvere  musia byť   uzamknuté a zabezpečené cylindrickou 

vložkou, alebo dva visiace zámky a priestor musí byť strážený strážnou službou.   

 

čl. III. Všeobecné ustanovenia 

1.   Tieto všeobecné nájomné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou  Zmluvy 
o nájme.  

2.   Ustanovenia Nájomnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto 

Všeobecných nájomných podmienok  
3.   Akékoľvek zmeny Všeobecných nájomných podmienok musia byť 

vyhotovené v písomnej forme a potvrdené oboma zmluvnými stranami. 

4.   Tieto VNP sú vyhotovené vo dvoch origináloch, pričom každá zmluvná 
strana prevezme po jednom vyhotovení.     

 

V Lučenci, dňa 05/10/2015  

 
 

-------------------------------------------------- 

 za prenajímateľa           
  

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 05/10/2015 
 
 

-------------------------------------------------- 

 za nájomcu 


