
 

Zmluva o  nájme hnuteľných vecí 

uzatvorená na základe §663 a nasl. a § 721 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

uzatvorená medzi  

 

 

1) Yokla  s.r.o.   

             so sídlom:  Komárňanská 115 /A , 947 01 Hurbanovo  

 IČO: 35 965 142 

 IČ DPH : SK2022089069, DIČ: 2022089069 

 Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra , odd. : Sro, vl. : 17335/N  

 Zastúpená : konateľ spoločnosti – MUDr. Klaudia Paličková    

 

/ ďalej ako „prenajímateľ“ / 

a 

 

2) NOVOVITAL – príspevková organizácia  

             so sídlom:  Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky 

 IČO: 34014721 

 IČ DPH : SK2020143191, DIČ : 2020143191 

 Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra , odd. : Po, vl. :10058/N 

 Zastúpená : riaditeľ organizácie Ing. Ľudovít Lebó   

 

/ďalej ako „nájomca“ / 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je nájom hnuteľných vecí na dobu určitú za odplatu .   

2) Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi k dočasnému užívaniu hnuteľné veci, ktoré sú predmetom 

nájmu a to :  

 Stôl cateringový okrúhly s priemerom  120cm v množstve.............10 kusov  

 Stôl cateringový okrúhly s priemerom 150cm v množstve .............25 kusov  

 Stôl cateringový  obdĺžnikový v množstve  .....................................25 kusov  

 Stolička bordová  .............................................................................400 kusov 

 

II. 

Užívanie predmetu nájmu 

1) Nájomca vyhlasuje, že  bude predmet nájmu  užívať na obvyklé účely v priestoroch  Cisársko -  Kráľovskej 

Jazdiarne, ktorú má vo svojej správe ako vlastníctvo mesta Nové Zámky.  

 

 

 



III. 

Odovzdanie predmetu nájmu 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi vec spôsobilú na prevádzku a vhodnú na plnenie účelu nájmu 

najneskôr do 20.12.2015. Prevzatie predmetu nájmu potvrdí nájomca písomným potvrdením. 

 

 

IV. 

Nájomné 

1) Zmluvné strany stanovujú nájomné dohodnuté na určitú dobu spolu  vo výške 3000,- € bez DPH,                                             

3600,- € ( slovom tritisícšesťsto eur ) s DPH.  

2)  Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné bezodkladne po skončení nájmu dohodnutého touto 

zmluvou a to najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia trvania  nájmu . 

 

V. 

Ďalšie práva a povinnosti nájomcu 

1) Nájomca je oprávnený užívať vec len na účel stanovený v tejto zmluve, prípadne na účel obvyklý. 

2) Nájomca je povinný udržiavať vec na účet prenajímateľa v stave jeho prevzatia s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebovanie. Náklady na čistenie predmetu nájmu znáša nájomca sám. 

 

VI. 

Zodpovednosť 

1) Prenajímateľ zodpovedá nájomcovi za škodu spôsobenú tým, že vec nie je spôsobilá na užívanie, ibaže jej 

nespôsobilosť nemohol s vynaložením odbornej spôsobilosti zistiť ani predvídať. 

2) Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu na veci, ktorú spôsobil sám, alebo osoby, ktorým umožnil prístup 

k veci. 

VII. 

Trvanie nájmu a jeho skončenie 

 

1) Nájom sa uzaviera na dobu určitú a to od 18.12.2015 do 22.03.2016.  

2) Nájom zaniká uplynutím doby nájmu, stratou alebo zničením veci alebo odstúpením od zmluvy. 

3) Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek ak bol predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom 

na dohodnuté alebo obvykle užívanie , alebo ak sa stane neskôr bez toho aby nájomca porušil svoju povinnosť 

nespôsobilým na obvyklé užívanie , ak sa stane neupotrebiteľným , alebo ak sa mu odníme taká časť veci , že 

by sa tým zmaril účel zmluvy. 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom, a 

Občianskym zákonníkom . 



3) Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 

4) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, 

zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

6) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú  svoje 

podpisy.  

 

 

V Nových Zámkoch , dňa  18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

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

                     prenajímateľ         nájomca 

 


