
RÁMCOVÁ ZMLUVA O NÁJME  
ZARIADENIA PRE TLAKOVO LEPENÉ VÝPLATNÉ 

LÍSTKY OFFICEMATE 2D 
č. 2013/241 

uzatvorená podľa ust. § a násl. zákona č. , Obchodného zákonníka,  
v znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

1 Z M L U V N É  S T R A N Y    
1.1 PRE N AJÍM ATE Ľ   

Organizácia:  Vema, s. r.o. Bratislava  

Adresa:  Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava  

V zastúpení:  Ing. Peter Vilem, riaditeľ  

IČ:  31355374 

Spisová značka:   Okresný súd v Bratislave I., spis 5495/B 

Bankové spojenie, č. ú.: Všeobecná úverová banka, a. s. 

 3604642112/0200 

(ďalej  v tejto zmluve len „prenajímateľ“) 
1.2 NÁJOMCA  

Organizácia:  Centrum voľného času 

Adresa:  Orgovánová 5,  040 11 Košice 

Štatutár:   PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka 

IČ:  35542781 

  

  

  

(ďalej  v tejto zmluve len „nájomca“) 

Nižšie uvedeného dňa, mesiace a roku spolu uzavreli zmluvné strany túto rámcovú nájomnú 
zmluvu.  

2 P R E D M E T  N Á J M U   
2.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom zariadenia pre tlakovo lepené výplatné lístky 

OfficeMate 2d, ktorý bol odovzdaný do užívania vo Vašej organizácii, bližšie 
špecifikovaný čo do množstva, kvality a vybavenia v obojstranne zmluvnými stranami 
podpísanom protokole o jeho odovzdaní a prevzatí, ktorý je prílohou a neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“).  
 

3 N Á J O M N Ý  V Z Ť A H  
3.1 Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva do dočasného užívania nájomcovi hore uvedený 

predmet nájmu v stave plne spôsobilom k zmluvnému užívaniu a nájomca predmet 
nájmu v takomto stave a za podmienok ďalej stanovených v tejto zmluve do nájmu 
prijíma.  

3.2 Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdať predmet nájmu 
nájomcovi, a to buď osobne, alebo prostredníctvom zásielkovej služby, pričom nájom 
začína plynúť okamihom prevzatia predmetu nájmu zo strany nájomcu. Za týmto účelom 
zmluvné strany medzi sebou spíšu a podpíšu hore v čl. 2 tejto zmluvy uvedený 
odovzdávajúci protokol.  



3.3 Nájomca je povinný počas celej doby nájmu uchovať originálne obaly predmetu nájmu 
pre jeho neskoršie riadne vrátenie prenajímateľovi. 

3.4 Nájomca je uzrozumený s tým, že predmet nájmu nemusí byť vecou novou, a že je 
oprávnený predmet nájmu užívať primerane jeho povahe a účelovému určeniu v rámci 
výkonu svojho predmetu podnikania, a to samostatne alebo prostredníctvom svojich 
zamestnancov, pričom je povinný udržiavať ho v riadnom stave a dbať o tok, aby na ňom 
nevznikla škoda.  

3.5 Nájomca nie je taktiež oprávnený vykonávať na predmete nájmu akékoľvek zmeny a 
úpravy meniace jeho charakter a funkčnosť, a je súčasne uzrozumený so svojou plnou 
zodpovednosťou za prípadnú škodu vzniknutú jemu, prenajímateľovi, prípadne tretím 
osobám v dôsledku vzniku poruchy na predmete nájmu. V prípade, že prenajímateľovi 
vznikne v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany nájomcu akákoľvek škoda, je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu jej okamžitú úhradu. 

3.6 Nájomca týmto súčasne prehlasuje, že si je vedomý toho, že po celú dobu nájmu 
je výlučným vlastníkom predmetu nájmu prenajímateľ a po jeho skončení nevznikne 
nájomcovi právo na jeho odkúpenie, a teda, že tu nejde o leasing.  
 

4 O P R A V Y  A  Ú D R Ž B A  P R E D M E T U  N Á J M U    
4.1 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv 

predmetu nájmu. Prenajímateľ je potom povinný výmenným spôsobom zadarmo po celú 
dobu nájmu zaisťovať údržbu a opravy predmetu nájmu, a to do troch pracovných dní 
odo dňa, v ktorom sa o nutnosti opravy dozvedel. V prípade plateného výkonu v rámci 
údržby a opráv je potom prenajímateľ povinný na túto skutočnosť nájomcu dopredu 
preukázateľne upozorniť.  

4.2 V prípade opráv poškodeného zariadenia - predmetu nájmu alebo opráv v súvislosti 
s neodbornou manipuláciou zo strany nájomcu či tretích osôb (ako je porušenie plomby, 
a pod.), budú všetky náklady prenajímateľa súvisiace s ich odstránením vyúčtované 
nájomcovi, a nájomca je povinný tieto náklady prenajímateľovi uhradiť najneskôr do 14 
dní od ich vyúčtovania.  

4.3 Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu 
nevyhnutnom pre vykonanie jeho opráv a udržovania, či prípadnou jeho úplnou výmenou 
za predmet nájmu iný, bezchybný. Pre prípad výmeny predmetu nájmu z dôvodu jeho 
závady počas trvania tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné obojstranne spísať a 
podpísať o tejto výmene protokol.  
 

5 N Á J O M N É  A  S P Ô S O B  J E H O  P L A T E N I A   
5.1 Cenu za nájom predmetu nájmu (ďalej len „nájomné“) si zmluvné strany stanovili 

dohodou vo výške bližšie špecifikovanou v hore uvedenom odovzdávajúcom protokole 
predmetu nájmu.  

5.2 Prenajímateľ je oprávnený pre každý ďalší kalendárny rok upraviť hore stanovené ceny 
o medziročnú mieru nárastu spotrebiteľských cien za služby v dobe splatnosti nájmu tak, 
ako budú pre konkrétne obdobie štatisticky zisťované a oficiálne zverejňované 
Slovenským štatistickým úradom v hromadných oznamovacích prostriedkoch.  

5.3 Nájomné je splatné štvrťročne dopredu, a to bezhotovostným prevodom na účet 
prenajímateľa uvedený na faktúre s náležitosťami daňového dokladu so splatnosťou 14 
dní odo dňa jej vystavenia.  

5.4 Pre prípad omeškania nájomcu s úhradou nájomného je prenajímateľ oprávnený 
vyúčtovať nájomcovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania so zaplatením.  
 

6 D O B A  N Á J M U   
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa prevzatia predmetu nájmu 

nájomcom.  
6.2 Nájomní vzťah založený touto zmluvou je možné zo strany prenajímateľa i zo strany 

nájomcu vždy ukončiť výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou bežiacou od 
prvého dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola táto výpoveď druhej strane 
doručená. Výpoveď sa má za doručenú druhej zmluvnej strane tretí deň od odoslania 
písomnej výpovede doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty na adresu druhej 
zmluvnej strane.  



6.3 Nájomný vzťah môže byť rovnako ukončený dohodou zmluvných strán.  
6.4 Prenajímateľ môže ukončiť nájomný vzťah bez vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty i 

skôr, a to pri závažnom porušení podmienok nájomného vzťahu nájomcom. Hlavne ak 
bude nájomca v omeškaní s platením nájomného po dobu dlhšiu než jeden mesiac a 
ďalej za predpokladu porušenia povinností zo strany nájomcu stanovených v článku 3. 
ods. 5 a 6 tejto zmluvy. Pri takomto ukončení nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa 
činí výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia písomnej výpovede nájomcovi, a to doporučenou zásielkou prostredníctvom 
pošty na adresu nájomcu uvedenú na tejto zmluve. Pokiaľ výpoveď nebude možné 
z akéhokoľvek dôvodu nájomcovi doručiť, má sa za to, že lehota začína bežať odo dňa 
nasledujúceho po tom, kedy bola prenajímateľovi vrátená táto zásielka s výpoveďou ako 
nedoručiteľná.  

6.5 Nájomca sa zaväzuje ku dňu skončenia nájomného vzťahu založeného touto zmluvou 
predmet nájmu odovzdať späť prenajímateľovi, a to v stave, v akom ho prevzal 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie, a to v pôvodných obaloch. Odovzdanie 
predmetu nájmu môže byť nájomcom uskutočnené i prostredníctvom zásielkovej služby.  

6.6 Pre prípad porušenia svojej povinnosti uvedenej v bode 6.5 tejto zmluvy sa nájomca 
zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR (slovom: 20 € ) 
za každý   započatý deň omeškania, a to do troch dní od jej vyúčtovania prenajímateľom 
nájomcovi.  
 

7 Z Á V E R E Č N É  U S T A N O V E N I A    
7.1 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka.  
7.2 Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek článku alebo ustanovenia tejto zmluvy 

neovplyvní vymožiteľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V prípade, 
že akýkoľvek takýto článok alebo ustanovenie by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť 
platnosť (hlavne z dôvodu rozporu s aplikovateľnými slovenskými zákonmi a ostatným 
právnymi normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne 
prijateľnom spôsobe vykonania zámerov obsiahnutých v takej časti zmluvy, ktorá stratila 
platnosť.  

7.3 Táto zmluva môže byť menená jedine formou číslovaných písomných dodatkov 
opatrených podpismi oboch zmluvných strán.  

7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom zmluvy, ktorý zodpovedá 
ich pravej a slobodnej vôli, učinené nie v tiesni či za inak nápadne nevýhodných 
podmienok a na dôkaz tohto pripájajú vlastnoručné podpisy. 

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z nich každá 
zmluvná strana obdrží po jednom.  

 
V Košiciach, dňa    V Bratislave, dňa  
 

                       Nájomca  
Centrum voľného času 

Prenajímate ľ 
Vema, s.r.o. 

 

      

PaedDr. Alena Mocná Ing. Peter Vilem   
riaditeľka riaditeľ 

 
 
 
 


