


1 
 

 
 

Článok IV. 
Doba nájmu  

 
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 07.11.2019 do 30.06.2020 

v nasledujúcich dňoch: štvrtok od 17.00 do 18.30 hod.  
 
 

Článok V. 
Nájomné, služby spojené s nájmom a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu nájmu uhradí nájomca 

prenajímateľovi dohodnuté nájomné – 8 €/hod. Slovom: osem eur. Nájomca je povinný 
platiť prenajímateľovi paušálny poplatok za služby spojené s nájmom mesačne vo výške 
4,- €/hod. Slovom: štyri eurá, a to za dodávku elektrickej energie, vodné a stočné. 
Úhradu nájmu bude nájomca poukazovať na účet prenajímateľa mesačne na základe 
skutočne odtrénovaných hodín a faktúry vystavenej prenajímateľom.  

 
2. Ak nájomca neuhradí nájomné podľa tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), je 

povinný prenajímateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške  fixnej sadzby podľa  
nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú  niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
3. Ak nájomca neuhradí nájomné  a paušálne poplatky za služby spojené s nájmom podľa 

tohto článku riadne (v stanovenej výške a včas), je povinný prenajímateľovi zaplatiť aj 
paušálnu náhradu nákladov  spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby 
osobitného upozornenia, vo  výške podľa ust. § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., 
ktorým sa vykonávajú  niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Na strane prenajímateľa:  

a) povinnosť odovzdať predmet nájmu uvedený v článku II. v stave spôsobilom na 
užívanie na dojednaný účel, 

b) právo vykonávať kontrolu poverenými osobami, či nájomca užíva predmet nájmu 
riadnym spôsobom v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi a za týmto účelom je oprávnený 
vyžadovať prístup do predmetu nájmu. 

 
2. Na strane nájomcu:  

a) povinnosť užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou a uhradiť 
škodu, ktorú spôsobí na predmete nájmu, 

b) povinnosť platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné a úhradu za služby spojené 
s nájmom riadne a včas v termíne splatnosti, 

 






