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Zmluva o nájme elektrobicykla 
(ďalej aj ako „nájomná zmluva“ alebo „zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami, a to: 

 
 
Prenajímateľom:  
 
obchodné meno:   AGRISON, s.r.o. 
sídlo:    Nám. Š. M. Daxnera 413/1A, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika 
zapísaný:    v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13191/S 
IČO:     36 789 364 
DIČ:    2022389061 
IČ DPH:   SK2022389061 
štatutárny orgán:    Ing. Ladislav Sedmák - konateľ, Marcela Csendesová - konateľ 
kontaktná osoba:   Csendesová Marcela 
email:    riaditel@hotelzlatybyk.sk 
tel. kontakt:   0904152000 
 
(ďalej aj ako „prenajímateľ“ alebo „AGRISON, s.r.o.“)  
 
a 
 
Nájomcom:  
 
meno a priezvisko:  ........................................................... 
trvalý pobyt:   ...........................................................  
č. OP:     ...........................................................  
email:    ...........................................................  
tel. kontakt:   ........................................................... 
 
(ďalej aj ako „nájomca“)  
(prenajímateľ a nájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I 
Predmet nájomnej zmluvy 

 
Na základe tejto nájomnej zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu do užívania dopravný prostriedok, a to 
elektrobicykel špecifikovaný v Článku III bod 1. tejto zmluvy (ďalej aj ako „predmet nájmu“). Prenajímateľ je výlučným 
vlastníkom predmetu nájmu a prenecháva ho do dočasného užívania nájomcovi za dohodnutú odplatu. Odovzdanie a 
prevzatie predmetu nájmu je vykonané na základe protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 

Článok II 
Účel nájmu 

 
Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu len na účel, na ktorý je určený. Spôsob užívania predmetu nájmu je upravený 
v priložených všeobecných podmienkach.  
 

Článok III 
Doba nájmu, spôsob ukončenia nájmu a miesto prevzatia predmetu nájmu 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú nasledovne:  
 

Prenajatý elektrobicykel TYP: CTM SENZE LADY TREK 2020 
Výrobné číslo: O18F7T8280017 
Nadobúdacia cena: ........................................................... EUR s DPH  
Prenájom od: dátum ................................. čas .................................  
Prenájom do: dátum ................................. čas .................................  
Miesto odovzdania: viď protokol o odovzdaní a prevzatí elektrobicykla 
Dohodnutá cena prenájmu za určený čas: ................................. EUR s DPH   
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2. V prípade predčasného vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi, nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie alikvótnej 

časti nájomného. 
3. V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa bude účtovať suma 100,- EUR s DPH za každý začatý prenajatý 

deň.  
4. Predmet nájmu je nájomca povinný vrátiť na miesto jeho odovzdania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

inak a v čase stanovenom touto nájomnou zmluvou, a to v nepoškodenom stave, vrátane kompletného 
nepoškodeného funkčného príslušenstva a jeho súčastí. 

5. Poškodenia pri prevzatí a poškodenia pri odovzdaní budú uvedené v Protokole o prevzatí elektrobicykla, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 
Článok IV 

Nájomné a platobné podmienky 
 
1. Nájomca sa zaväzuje, že uhradí prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa Článku III tejto zmluvy vopred pri 

podpise tejto zmluvy.  
2. Nájomca sa zároveň zaväzuje zaplatiť v deň podpisu tejto zmluvy prenajímateľovi kauciu vo výške 100,- EUR 

(slovom: jedensto EUR). Kaucia bude zachovaná po celú dobu platnosti tejto nájomnej zmluvy v rukách 
prenajímateľa. Po skončení zmluvného vzťahu bude kaucia vyúčtovaná a vrátená v deň protokolárneho odovzdania 
predmetu nájmu späť prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyhradzuje právo použiť kauciu na úhradu prípadných škôd, 
ktoré vzniknú na predmete nájmu mimo bežného opotrebenia a na odstránenie škôd spôsobených nájomcom na 
predmete nájmu počas doby prenájmu. Škodu na predmete nájmu, ktorá presahuje sumu kaucie sa nájomca zaväzuje 
prenajímateľovi uhradiť najneskôr do 30 dní od jej vyúčtovania prenajímateľom. 

3. Nájomca berie na vedomie, že predmet nájmu nie je poistený. Zároveň nájomca berie na vedomie, že škody 
spôsobené na inom majetku, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní predmetu nájmu idú výlučne na ťarchu nájomcu, 
ktorý za ne zodpovedá.  

 
Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Nájomca prehlasuje, že mu prenajímateľ prenechal predmet nájmu spôsobilý na dohodnuté užívanie, t.j. 

skontrolovaný, vyčistený, nabitý a s príslušným vybavením. Pri prevzatí bude nájomca zaškolený a oboznámený s 
technickým stavom a obsluhou predmetu nájmu.  

2. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať spôsobom ktorý je na tento účel určený a predchádzať vzniku škôd 
na predmete nájmu, predchádzať nadmernému opotrebovaniu predmetu nájmu a chrániť predmet nájmu pred 
odcudzením. Účelom používania predmetu nájmu sa rozumie výlučne rekreačné bicyklovanie a len na trasách 
určených na rekreačné bicyklovanie, t.j. oficiálne značené cyklotrasy a dopravné komunikácie s povoleným 
vjazdom pre cyklistov.  

3. V prípade vzniku škody na predmete nájmu, prejavenia sa vady na predmete nájmu alebo ak dôjde ku krádeži 
predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať o tom prenajímateľa.  

4. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade jeho odcudzenia je nájomca povinný túto 
skutočnosť neodkladne ohlásiť Polícii SR a následne kontaktovať prenajímateľa a predložiť mu o tom príslušnú 
zápisnicu.  

5. Prípadné poškodenia alebo vady na predmete nájmu vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym užívaním alebo z 
iných príčin zavinených či spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), znáša v plnom 
rozsahu nájomca. 

6. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi nahradiť v lehote 
30 dní náhradu škody vo výške obstarávacej/nadobúdacej ceny predmetu nájmu uvedenej v Článku III bod 1. tejto 
zmluvy.  

7. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať alebo dať do podnájmu tretím osobám, ani vykonávať 
akékoľvek technické alebo vizuálne zmeny predmetu nájmu. V prípade porušenia tohto bodu zmluvy nájomca 
zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú treťou osobou na predmete nájmu. V prípade porušenia tohto bodu 
zmluvy má zároveň prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, ktorú má 
právo jednostranne započítať/strhnúť z kaucie zloženej nájomcom. 

8. Nájomca berie na vedomie, že jazdenie na predmete nájmu (elektrobicykli) je na vlastnú zodpovednosť. Nájomca 
zároveň zodpovedá, že predmet nájmu nebude riadený ním, ani inou osobou, ktorá by mohla byť pod vplyvom 
alkoholu, drog, alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu predmetu nájmu nájomca plne 
zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za ktorých porušenie nesie plnú právnu 
zodpovednosť. 
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Článok VI 

Doručovanie 
 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými stranami sa 
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, 
doporučene kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa 
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie 
úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte alebo v ktorý je na zásielke preukázateľne poštou vyznačená 
poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, 
prípade inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. 

3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v takomto 
prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal Všeobecné podmienky nájmu elektrobicykla, Protokol o 

odovzdaní a prevzatí elektrobicykla a Zásady používania a prevádzky elektrobicykla. Zásady používania môžu byť 
doplnené/nahradené osobnou inštruktážou pri prevzatí predmetu nájmu.  

2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú zároveň Všeobecnými podmienkami nájmu 
elektrobicykla a Zásadami používania a prevádzky elektrobicykla, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, 
ako aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými  stranami. 
6. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za 

neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom 
rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti. 
Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo 
neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany právne záväzný vo forme umožňujúcej 
jeho právnu vymáhateľnosť. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na základe ich 
slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.  

 
 
Príloha č.1. Zásady používania a prevádzky elektrobicykla  
Príloha č. 2. Protokol o odovzdaní a prevzatí elektrobicykla 
Príloha č. 3. Všeobecné podmienky nájmu elektrobicykla  
 
 
V Rimavskej Sobote, dňa ..............................  
 
 
Prenajímateľ:       Nájomca: 
 
 
 
 
...........................................................    ........................................................... 
AGRISON, s.r.o. 
Marcela Csendesová, konateľ 


