
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
uzavretá podľa § 630 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

prenajímateľom: a nájomcom: 
Gabriel Molnár MENO/PRIEZVISKO __________________________________
Agátová 1483/18, 92901 Dunajská Streda BYDLISKO __________________________________________
IČO 48 158 143 DÁTUM NARODENIA/IČO:_____________________________
(ďalej ako „prenajímateľ“) MIESTO ULOŽENIA PREDMETU NÁJMU _________________

TELEFÓNNE ČÍSLO __________________________________
(ďalej ako „nájomca“)

Prenajímateľ a nájomca môžu byť na účely tejto zmluvy spoločne označení aj ako „zmluvné strany“, alebo každý z nich samostatne 
ako „zmluvná strana“.

     I.
Predmet nájmu, účel zmluvy a základné povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom nájmu je nasledovná hnuteľná vec/hnuteľné veci :
NAFUKOVACIA SKÁKACIA ATRAKCIA TYP PRÍSLUŠENSTVO

1. kompresor,  kotviaca  tyč  (4ks),  kotviace  lano  (4ks),  vstupné 
schody ....

2.
3.
(ďalej len spoločne len „predmet nájmu“ alebo „predmety nájmu“). Predmet nájmu je/predmety nájmu sú vo výlučnom vlastníctve 
prenajímateľa.
2. Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje najmä dopraviť predmet nájmu/predmety nájmu na miesto uloženia určené nájomcom 
v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „miesto uloženia“), vykonať inštaláciu predmetu nájmu/predmetov nájmu s odbornou starostlivosťou 
v mieste uloženia, prenechať nájomcovi na dočasné užívanie predmet nájmu/predmety nájmu za účelom vykonávania rekreačných 
aktivít na dobu určenú v tejto zmluve v stave spôsobilom na obvyklé užívanie a po uplynutí doby nájmu vykonať rozobratie predmetu 
nájmu/predmetov  nájmu  a odviesť  predmet  nájmu/predmety  nájmu  z miesta  uloženia.  Nájomca  sa  zaväzuje  najmä  zabezpečiť 
prístup prenajímateľovi na miesto  uloženia a to v primeranej lehote potrebnej na inštaláciu a rozobratie predmetu nájmu/predmetov 
nájmu aj pred začatím plynutia doby nájmu a aj po uplynutí doby nájmu, užívať predmet nájmu/predmety nájmu spôsobom určeným  
v tejto zmluve, inak spôsobom primeraným povahe a určeniu predmetu nájmu/predmetov nájmu, zaplatiť prenajímateľovi za dočasné 
užívanie predmetu nájmu/predmetov nájmu odplatu určenú v tejto zmluve.
3. Pred podpisom tejto zmluvy 
a) bola vykonaná prenajímateľom inštalácia predmetu nájmu/predmetov nájmu na mieste uloženia,
b) nájomca sa oboznámil s predmetom nájmu/predmetmi nájmu, ktorý je/ktoré sú bez akýchkoľvek vonkajších vád a poškodení, 
jeho/ich technický stav zodpovedá účelu nájmu v zmysle tejto zmluvy, 
c) nájomca sa oboznámil s podmienkami užívania predmetu nájmu/predmetov nájmu uvedenými v tejto zmluve a  predvedenými 
prenajímateľom,  ktoré  sa  zaväzuje  dodržať  resp.  zabezpečiť  ich  dodržanie;  prenajímateľ  nezodpovedá  za  škodu,  ktorá  bola 
spôsobená nedodržaním podmienok užívania predmetu nájmu/predmetov nájmu.
4. Nájomca podpisom na tejto zmluve berie na vedomie, že vzhľadom na povahu a účel predmetu nájmu/predmetov nájmu aj pri 
dodržaní podmienok užívania uvedených v tejto zmluve a pri dodržaní obvyklej miery opatrnosti môže dôjsť ku škode na majetku 
a zdraví osôb užívajúcich predmet nájmu/predmety nájmu. Vzhľadom na uvedené nájomca vyhlasuje, že predmet nájmu/predmety 
nájmu bude používať resp. umožní jeho/ich používanie iným osobám iba na vlastné nebezpečenstvo.  
5.  Skutočnosti  uvedené v bode 3 a 4 tohto článku a zároveň prevzatie predmetu nájmu/predmetov nájmu do užívania nájomca 
potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve.

II.
Nájomné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za dočasné užívanie predmetu nájmu (v prípade ak na základe tejto zmluvy nájomca 
užíva viac predmetov nájmu, tak nájomné určené v tomto bode je za užívanie všetkých predmetov nájmu) vo výške 

_______________,- €
za každý aj začatý deň trvania nájmu. Nájomné je splatné vopred  v hotovosti k rukám prenajímateľa pri podpise tejto zmluvy.
2. Na účely tejto zmluvy sa za deň trvania nájmu rozumie šesť po sebe nasledujúcich hodín, pričom doba trvania nájmu začína 
plynúť prevzatím predmetu nájmu/predmetov nájmu do užívania nájomcom (čl. I bod 5 tejto zmluvy) a končí uplynutím šiestich hodín 
po  prevzatí  predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  do  užívania  nájomcom,  ak  sa  zmluvné  strany  v konkrétnom  prípade  písomne 
nedohodli inak.
3. Ak nájomca neumožní  prenajímateľovi rozobratie predmetu nájmu/predmetov nájmu bezodkladne po uplynutí doby nájmu alebo 
vráti predmet nájmu/predmety nájmu prenajímateľovi až po uplynutí doby nájmu, nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia  
predmetu nájmu/predmetov nájmu.

III.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca nezodpovedá za opotrebenie predmetu nájmu/predmetov nájmu spôsobené riadnym užívaním. Nájomca zodpovedá za 
škodu  spôsobenú  na  predmete  nájmu/predmetoch  nájmu  zavineným  porušením  svojich  povinností  v súlade  s  §  420  a nasl. 
Občianskeho  zákonníka.  Poškodenie,  stratu  alebo  zničenie  predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  je  nájomca  povinný  oznámiť 
prenajímateľovi bezodkladne.
2. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu/predmety nájmu do podnájmu a nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny na 
predmete nájmu/predmetoch nájmu. Nájomca je oprávnený umožniť užívanie predmetu nájmu/predmetov nájmu tretím osobám, za 
konanie týchto osôb však zodpovedá prenajímateľovi akoby konal sám.
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3. Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu/predmety nájmu nájomcovi v nafúknutom a riadnom technickom stave zodpovedajúcom 
účelu nájmu na mieste uloženia. Nájomca vracia predmet nájmu/predmety nájmu prenajímateľovi na rovnakom mieste nafúknutý(-é) 
(ibaže  z tejto  zmluvy  vyplýva  niečo  iné),  v stave,  v akom  ho/ich  prevzal  s prihliadnutím  na  bežné  opotrebenie.  V prípade 
nadmerného  znečistenia  predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  (blato,  farba,  zvyšky  jedla  atď.)  nájomca  je  povinný  uhradiť 
prenajímateľovi  náklady  spojené s čistením predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  a to  nad  rámec bežného  nájomného  maximálne 
v sume 30,- € za každý znečistený predmet nájmu na základe výzvy prenajímateľa.
4.  Nájomca je povinný pri  užívaní  predmetu  nájmu/predmetov  nájmu dodržať  nasledovné pravidlá  a vytvoriť  podmienky na ich 
dodržanie:
a)  zabezpečiť  vodorovnú  plochu  na umiestnenie  predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  s tým,  že  vzdialenosť  vonkajšieho  obvodu 
každého predmetu nájmu od iných predmetov (vrátane iného predmetu nájmu) musí byť najmenej 1,5m a od ohňa, horľavín alebo 
predmetov žiariacich alebo sálajúcich teplo najmenej 10m,
b) zabezpečiť  možnosť  pripojenia  kompresora  do elektrickej  siete  s napätím 220V vo vzdialenosti  naviac 15m od umiestnenia 
predmetu nájmu, umiestnenie kompresora na rovnej ploche,
c)  kompresor  nesmie  byť  zakrytý  a nesmie  sa  dostať  do  styku  s vodou a vlhkosťou,  nesmie  sa vypnúť  ak  sa  niekto  zdržiava 
v predmete nájmu, v prípade vypnutia kompresora všetky osoby sú povinné okamžite opustiť predmet nájmu,
d) nájomca nesmie premiestniť predmet nájmu/predmety nájmu a ani jeho/ich príslušenstvo,
e) v predmete nájmu/predmetoch nájmu a v jeho/ich blízkosti sa nemôžu nachádzať ostré a tvrdé predmety, časti oblečenia alebo 
iné veci,  ktoré by mohli  poškodiť  predmet  nájmu/predmet  nájmu,  predmety,  ktoré by mohli  spôsobiť  zranenia osôb pri  užívaní  
predmetu nájmu/predmetov nájmu, pri vstupe na predmet nájmu/predmety nájmu alebo pri vystúpení z neho/nich (napr. okuliare, 
oheň, horľaviny alebo predmety žiariace alebo sálajúce teplo, jedlo, pitie, pyrotechnické zariadenie), predmet nájmu/predmety nájmu 
je možné používať iba naboso a v oblečení, ktoré nemôže poškodiť predmet nájmu/predmet nájmu (bez kovových častí, hrán atď.),  
vstup do predmetu nájmu/predmetov nájmu po použití farieb na telo je zakázané, 
f)  je  potrebné dodržiavať  maximálnu prípustnú mieru zaťaženia  predmetu  nájmu/predmetov  nájmu a jeho/ich  užívanie  osobami 
nasledovne:
NAFUKOVACIA 
SKÁKACIA 
ATRAKCIA TYP

MAXIMÁLNY PRÚPUSTNÝ 
VEK OSOB 

(užívajúcich predmet nájmu)

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ 
OSOB 

(súčet hmotnosti osôb 
užívajúcich predmet nájmu 

súčasne)

MAXIMÁLNY POČET OSOB 
(užívajúcich predmet nájmu 

súčasne)

g)  umožniť  užívanie   predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  iba  osobám,  ktoré  boli  preukázateľne  oboznámené  s podmienkami 
používania predmetu nájmu/predmetov nájmu uvedenými v tejto zmluve, predmet nájmu/predmety nájmu by mali používať súčasne 
osoby približne rovnakého veku a vzrastu, predmet nájmu/predmety nájmu môžu používať osoby mladšie ako 18 rokov len pod 
dohľadom dospelej osoby, vstup zvierať do predmetu nájmu/predmetov nájmu je zakázané,
h)  predmet  nájmu/predmety  nájmu  nie  je  možné  používať,  ak  rýchlosť  vetra  v mieste  uloženia  presiahne,  hoci  aj  nárazovo, 
30km/hod., alebo ak teplota vzduchu na tomto mieste presiahne 40°C, alebo za dažďa a snehu; v takýchto prípadoch nájomca je 
povinný  bezodkladne  vypnúť  kompresor  a vykonať  vypustenie  vzduchu  z predmetu  nájmu/predmetov  nájmu  spôsobom 
predvedeným pri podpise tejto zmluvy prenajímateľom,
i)  v predmete  nájmu/predmetoch  nájmu  je  zakázané  zápasenie,  odtŕčanie,  zrážanie  sa,  skákanie  do  bočných  stien  predmetu 
nájmu/predmetov  nájmu,  vzájomné  kopanie,  predvádzanie  akrobatických  cvikov,  lezenie  po  stenách  a  vežiach,  skákanie 
z vstupných schodov predmetu nájmu/predmetov nájmu.
5. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať stav a spôsob užívania predmetu nájmu/predmetov nájmu; ak prenajímateľ 
zistí, že nájomca užíva predmet nájmu/predmety nájmu v rozpore s touto zmluvu alebo umožnil užívanie predmetu nájmu/predmetov 
nájmu  v rozpore  s touto  zmluvou,  prenajímateľ  má právo  s okamžitou  účinnosťou  odstúpiť  od  tejto  zmluvy  a odviesť  predmet 
nájmu/predmety nájmu z miesta uloženia. 

IV.
Trvanie a zánik nájmu

1. Nájomný pomer založený touto zmluvou bol zmluvnými stranami dohodnutý na ______________ deň/dní (čl. II bod 2 tejto zmluvy) 
počnúc podpisom tejto zmluvy.
2. Právo nájomcu užívať predmet nájmu zaniká:
a) uplynutím dojednanej doby, b) zničením predmetu nájmu, c) odstúpením od zmluvy prenajímateľom,  d) iným spôsobom určeným 
v tejto zmluve a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 
3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme prenajímateľ a jeden nájomca.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a 
vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

V ______________________________ dňa ___________________________

Za prenajímateľa: Za nájomcu :
..................................................            ...........................................
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