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S.G.R., s.r.o. 

 
         Číslo zmluvy: 2021/01 

Prenájom stavebnej mechanizácie 
 
 

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci 
 
Podľa §721 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zmluva). Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca 
a roku dohodli na nasledujúcom znení tejto Zmluvy: 

 
I. Zmluvné strany 

 

Nájomca  XYZ, s.r.o. Prenajímateľ S.G.R., s.r.o. 

Adresa/Sídlo aaa Banská Bystrica Adresa/Sídlo 
Sládkovičova 23, 974 01 
Banská Bystrica 

IČO/Číslo OP  12 345 678 IČO 50340425 

DIČ/IČ DPH +SK212121221221 IČ DPH SK2120291382 

Telefón +42199999999 Telefón 0905 XXX XXX 

Kontaktná osoba Janko Lopata Kontaktná osoba Vladimír Medveď 

 
II. Predmet nájmu a sadzba nájomného 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do dočasného užívania na dobu trvania nájmu hnuteľné veci 
a príslušenstvo (ďalej len „PN“) špecifikované nižšie v tomto článku. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi 
dohodnuté nájomné. Každá sadzba je bez DPH, ak nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nájomca prenechá prenajímateľovi 
zábezpeku, súhlasí s jej započítaním na pohľadávku prenajímateľa, ktorá vznikne voči nájomcovi na jej započítanie 
podľa § 580 Občianskeho zákonníka. 

 

III. Podmienky prenájmu a jeho vznik 

Všetky podmienky zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou sú definované vo všeobecných obchodných 
podmienkach (ďalej len „VOP“) prenajímateľa. Nájomca svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že si pred podpisom 
Zmluvy VOP prečítal, ich obsahu porozumel a vyslovuje s ním bezpodmienečný súhlas. VOP sú k dispozícii v sídle 
prenajímateľa a na jeho webovom sídle www.sgr.sk. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP. Zmena VOP 
je pre nájomcu záväzná uplynutím 15 dňovej lehoty od zverejnenia nového znenia VOP na webovom sídle 
prenajímateľa. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že predmet nájmu prevzal bez závad a plne funkčný. Prílohou 
tejto zmluvy je preberací a odovzdávací protokol. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinosť dňom podpisu oboma 

P.č. E.č. Popis Nájom od Nájom do

Počet dní 

trvania 

nájmu Množstvo M.J.

Sadzba 

nájomného / 1 

deň

1 205466 Vysávač stavebný XXXXXX 18.3.2021 21.3.2021 3,00 1 Kus               25,00 € 

2

3

75,00 €      

20%

90,00 €      

Prevod na účet

7 dní

Poznámka XXX

Celková dohodnutá cena za nájom

Cena bez DPH

Sadzba DPH

Cena s DPH

Spôsob platby

Splatnosť

http://www.sgr.sk/
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zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre nájomcu a jeden pre 
prenajímateľa.  

 

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

Meno, priezvisko a podpis      Meno, priezvisko a podpis 

NÁJOMCA       PRENAJÍMATEĽ 

Dňa        Dňa 

 

 

 


