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1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky nájmu (ďalej len „Všeobecné 
obchodné podmienky“ alebo „VOP“) bližšie upravujú obsah 
zmluvného vzťahu založeného na základe zmluvy o  nájme 
hnuteľných vecí uzavretej medzi spoločnosťou Michal Ország, 
so sídlom Trenčianska 691/28, 82109 Bratislava-Ružinov, IČO: 
53 817 923 zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-300476, na strane 
jednej (ďalej len „Prenajímateľ“ alebo „Spoločnosť“) na jednej 
strane a nájomcom na druhej strane (ďalej len „ Nájomná 
zmluva“ alebo „NZ“). Odlišné dojednania v zmluve o nájme majú 
vždy prednosť pred znením týchto podmienok nájmu. 
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou 
uzavretej „NZ“ medzi prenajímateľom a nájomcom (ďalej len 
„Nájomca“ alebo „Zákazník“). 

1.2. Nájomcom sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 
obchodnej činnosti alebo podnikateľskej činnosti. Podnikateľom 
sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá 
podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá 
podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

1.3. Prenajímateľ na základe NZ dáva nájomcovi za odplatu do 
užívania hnuteľnú vec vo vlastníctve prenajímateľa, ktorou je 
najmä elektrické náradie, malá stavebná mechanizácia, 
stavebné pojazdné lešenie. 

1.4. Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym 
poriadkom, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník (ust. § 663 a nasl. v spojení s § 721 – 723), v prípade 
ak je nájomcom právnická osoba aj príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník (najmä 
premlčanie, náhrada škody, zmluvná pokuta); zákonom č. 
250/2007 Z.z. – zákon o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 
18/2018 Z.z. – zákon o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

2. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok 

2.1. Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného 
usporiadania všetkých práv a povinností, ktoré vznikli medzi 
Prenajímateľom a Nájomcom a to v znení platnom v okamihu 
vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa 
ustanovenia ods. 3 tohto článku. 

3. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok  

3.1. Prenajímateľ je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky 
priebežne upravovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné 
znenie novelizovaných Všeobecných obchodných podmienok 
prenajímateľ zverejní na svojej webovej stránke. 

3.2. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných 
obchodných podmienok alebo NZ stalo podľa platnej právnej 
úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, 
nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo 
právna bezchybnosť ostatných ustanovení. Nájomca je v 
dôsledku vyššie uvedeného povinný bez zbytočného odkladu po 
doručení výzvy Prenajímateľa, uzavrieť s Prenajímateľom 
dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto neplatného 
alebo neúčinného ustanovenia Všeobecných obchodných 
podmienok alebo konkrétneho ustanovenia NZ, takým 
ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu 
pôvodného ustanovenia. 

4. Objednávanie a rezervácia predmetu nájmu 

4.1. Nájomca je oprávnený rezervovať si predmet nájmu, o ktorý má 
záujem. Rezervácia sa musí vykonať pri uzavretí zmluvy 
uvedením časového obdobia rezervácie predmetu nájmu (ďalej 
označovaného len ako „doba rezervácie“) a dátumu, kedy bude 
predmet nájmu nájomcovi k dispozícii, alebo dátumu, kedy si 
nájomca prevezme predmet nájmu. Ak si nájomca nepreberie 
rezervovaný predmet nájmu k určenému dátumu na určitú dobu 
nájmu, táto skutočnosť ho nezbavuje povinnosti zaplatiť 
dohodnuté nájomné v plnej výške po celú dobu rezervácie 

4.2. Pri vytvorení objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré 
od neho systém vyžaduje (v minimálnom rozsahu: meno, 
priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, pričom sa 
má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a 
nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú 

použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie 
zmluvy. zákazník je tiež oprávnený sa na stránke 
www.shisha4u.sk zaregistrovať. Po registrácii bude zákazníkovi 
priradené osobné konto, ktorým sa môže pri nákupoch hlásiť na 
www.shisha4u.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané 
objednávky, evidované prípadné zľavy a iné výhody pre 
zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť odporúča zapísať a 
uchovať pre prípad budúcich rezervácií a nákupov. Pri každom 
ďalšom nákupe a rezervácii sa stačí pomocou svojich 
prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého 
zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich 
poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na 
www.msrental.sk pod menom príslušného zákazníka. 

4.3. Ak zákazník pri registrácii na stránke www.shisha4u.sk alebo pri 
zadaní objednávky vysloví súhlas s informovaním o novinkách a 
zvýhodnených ponukách, môže Spoločnosť údaje zákazníka 
použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. 

4.4. Prenájom hnuteľnej veci si môže zákazník objednávať, alebo 
rezervovať nasledovne: 

a) prostredníctvom rezervačného systému na web stránke 
prenajímateľa, 

b) telefonicky, mailom. 

4.5. Telefonická rezervácia v deň dohodnutej realizácie prenájmu je 
platná len 30 min. od potvrdenia dostupnosti dopytovaného 
hnuteľného majetku prenajímateľom. 

4.6. Odoslaním rezervácie sa Nájomca zaväzuje prevziať objednanú 
službu a zaplatiť za predmet prenájmu dohodnutú cenu.  

4.7. Zaslaním záväznej rezervácie/objednávky – „NZ“ vyjadruje 
zákazník s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami svoj 
bezvýhradný súhlas. 

4.8. Prenajímateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo služby 
(ďalej ako „predmet nájmu“) v dohodnutej cene stanovenej podľa 
aktuálneho platného cenníka na webovej stránke. 

4.9. Zrušenie objednávky je zo strany zákazníka možné do 1 hodiny 
od online rezervácie bez udania dôvodu. Zákazník môže 
rezerváciu zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení 
splnenia podmienok zrušenia rezervácie potvrdí Prenajímateľ 
Zákazníkovi storno rezervácie e-mailom alebo telefonicky. V 
prípade, že už bola suma za objednanú službu uhradená, 
prenajímateľ zašle peniaze späť na bankový účet Zákazníka, 
alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 

4.10. Nájomca je oprávnený zrušiť rezerváciu predmetu nájmu pred 
dátumom, kedy by mal predmet nájmu byť k dispozícii, pričom 
ustanovenia bodu 1 tohto článku tým nie sú dotknuté. Nájomca 
je povinný zrušiť rezerváciu predmetu nájmu v písomnej forme, 
pričom je spolu so stornom rezervácie povinný zaplatiť 
prenajímateľovi poplatok za storno, ktorý sa určí nasledujúcim 
spôsobom: 

- 50 % z dohodnutého nájomného, ak nájomca zruší 
rezerváciu menej než 48 hodín  pred zmluvne stanoveným 
dátumom prevzatia predmetu nájmu, 

- 100 % z dohodnutého nájomného, ak nájomca zruší 
rezerváciu menej než 24 hodín pred zmluvne stanoveným 
dátumom prevzatia predmetu nájmu. 

4.11. Prenajímateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je 
možné zabezpečiť objednanú službu. V takomto prípade 
zákazníkovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu 
ponúkne adekvátnu náhradu, alebo iné riešenie, ak s tým 
Zákazník súhlasí. Prenajímateľ má právo zrušiť objednávku tiež 
v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Nájomcom (chybné 
uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 

5. Predmet nájmu a nájomné 

5.1. Za predmet prenájmu sa považuje nájom hnuteľnej veci 
špecifikovanej v katalógu, na webových stránkach a v cenovej 
ponuke prenajímateľa a to nasledovne: 

a)  

5.2. Cenou za prenájom sa rozumie, odplata za prenájom 
hnuteľného majetku, teda cena nezahŕňa kauciu. 

5.3. Cena uvedená u každého druhu predmetu nájmu v ponuke 
Prenajímateľa nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Prenajímateľ 
nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 
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5.4. Pokiaľ nie je písomne dohodnutá cena iná, predstavuje platnú 
cenu za prenájom predmetu nájmu pre uzavretie „NZ“ v daný 
deň. 

5.5. Nájomné uvedené v katalógu prenajímateľa je stanovené na 
základe dennej sadzby (t. j. používania po dobu 12 hodín, ktoré 
sú na účely doby nájmu považované za 1 deň a začínajú plynúť 
okamihom prevzatia predmetu nájmu nájomcom). Povinnosť 
platiť dohodnuté nájomné vzniká za každý týmto spôsobom 
stanovený deň používania predmetu nájmu. 

6. Trvanie nájmu, dodacie lehota a dodacie podmienky 

6.1. Nájomná zmluva sa dojednáva na dobu určitú. Nájomný vzťah 
vzniká dňom účinnosti nájomnej zmluvy a zaniká vrátením 
predmetu nájmu prenajímateľovi. Platnosť a účinnosť nadobúda 
nájomná zmluva dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. Po uplynutí doby nájmu je nájomca povinný predmet 
nájmu vrátiť, prípadne dohodnúť predĺženie nájmu formou novej 
„NZ“. Prenajímateľ si vyhradzuje právo nepredĺžiť dobu nájmu 
z dôvodu plnenia ďalších záväzných objednávok. Ak nájomca 
nevráti predmet nájmu v dohodnutom termíne, platnosť „NZ“ 
zaniká a prenajímateľ má právo ohlásiť polícii odcudzenie 
predmetu nájmu. 

6.2. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia „NZ“ s 
prihliadnutím na stav skladových zásob Prenajímateľa. Záväzný 
termín dodania potvrdzuje Prenajímateľ v potvrdení objednávky 
Nájomcovi. 

6.3. Záväzok Prenajímateľa dodať službu je splnený dňom, ku 
ktorému na základe predchádzajúceho oznámenia umožní 
prenajímateľ prevziať predmet nájmu. Prenajímateľ môže 
odstúpiť od „NZ“ tiež pri podstatnom zhoršení majetkových 
pomerov nájomcu, najmä ak bol podaný návrh príslušnému súdu 
na vyhlásenie konkurzu na majetok Nájomcu. V prípade ak 
v „NZ“ je dohodnutá aj doprava na miesta určenia Nájomcom, 
Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za nároky plynúce z 
omeškania s dodaním služby, ak toto meškanie bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa 
u Prenajímateľa alebo u jeho predchádzajúceho Nájomcu, ktorý 
nevrátil konkrétny predmet nájmu v dohodnutý termín.  

6.4. Ak je Prenajímateľ v omeškaní s dodaním predmetu nájmu a 
nesplní si svoju povinnosť dodať predmet nájmu ani v primeranej 
dodatočnej lehote určenej Nájomcom v trvaní minimálne 1 
pracovného dňa, je nájomca oprávnený odstúpiť od „NZ“ v jej 
doposiaľ nesplnenej časti.  

6.5. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť 
dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet Prenajímateľa. 
Dodacia lehota môže byť zmenená v nasledujúcich prípadoch:  

a) nie je uhradená zálohová faktúra Nájomcom, 

b) Nájomca sa v stanovenej lehote nevyjadril ku zmene 
sortimentu predmetu nájmu alebo službe. 

7. Kaucia 

7.1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, nájomca je povinný zložiť 
kauciu za každý predmet nájmu v momente podpísania 
nájomnej zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený stanoviť výšku 
kaucie vzhľadom na dĺžku trvania nájmu a hodnotu predmetu 
nájmu. V prípade predĺženia zmluvy nájomca zloží novú kauciu 
najneskôr ku dňu ukončenia zmluvy, prípadne doplní kauciu na 
výšku, ktorú prenajímateľ oznámi vopred. Ak nájomca nezaplatí 
alebo nedoplní kauciu v lehote stanovenej prenajímateľom, je 
prenajímateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy bez 
toho, aby to ovplyvnilo jeho právo na náhradu škody. Nájomca 
berie na vedomie a súhlasí, že kaucia nie je určená ako záloha 
za dohodnuté nájomné. Prenajímateľ je oprávnený započítať 
poskytnutú kauciu so svojimi nárokmi voči nájomcovi 
existujúcimi ku dňu ukončenia nájmu. Ak boli všetky záväzky 
nájomcu vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas zaplatené, 
prenajímateľ mu poskytnutú kauciu bez zbytočného odkladu 
vráti. 

8. Kontrola 

8.1. S cieľom predísť problémom a zamedziť poškodeniu je nájomca 
povinný skontrolovať predmet nájmu bez zbytočného odkladu po 
jeho prevzatí. V prípade chýb predmetu nájmu alebo iných 
reklamácií nájomca okamžite upozorní prenajímateľa a zistené 
chyby alebo nedostatky uvedie písomne v preberacom 
protokole, resp. reklamačnom protokole. 

8.2. Právo nájomcu nárokovať si zodpovednosť za chyby zaniká po 
použití predmetu nájmu. To sa nevzťahuje na skryté chyby. 

8.3. V prípade chyby na predmete nájmu pochádzajúcej 
z predchádzajúceho prenájmu, alebo v prípade, že požadovaný 
predmet nájmu nie je na sklade, si prenajímateľ vyhradzuje 
právo dodať alternatívny predmet nájmu s obdobnými 
parametrami. 

8.4. Prenajímateľ je zodpovedný voči nájomcovi za škody vzniknuté v 
dôsledku oneskoreného dodania predmetu nájmu alebo z 
dôvodu dodania v stave nevhodnom na bežné použitie, a to až 
do výšky dohodnutého nájomného. 

8.5. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v 
stave vhodnom na stanovené použitie, alebo ak použitie nebolo 
dohodnuté, tak v stave vhodnom na bežné použitie, a udržiavať 
predmet nájmu v takomto stave, a to na svoje vlastné náklady. 

9. Odovzdávanie a preberanie predmetu nájmu 

9.1. Miestom odovzdávania a preberania predmetu nájmu sú 
priestory nájomcu. Predmet nájmu môže byť odovzdaný do 
prenájmu len po nadobudnutí platnosti a účinnosti nájomnej 
zmluvy. Odovzdávanie a preberanie predmetu nájmu vykonáva 
prenajímateľa alebo ním poverená osoba v prítomnosti nájomcu. 
Vyjadrenie prenajímateľa o technickom stave a účelnosti 
predmetu nájmu pri odovzdávaní je záväzné pre obidve zmluvné 
strany.  

9.2. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený 
s obsluhou, účelnosťou a výkonnosťou predmetu nájmu ďalej s 
údržbou a technickými podmienkami predmetu nájmu. Nájomca 
potvrdzuje technický stav predmetu nájmu svojím podpisom. 
Nájomca je povinný pri preberaní predmet nájmu prezrieť, 
skontrolovať a zistené poškodenia bezodkladne ohlásiť 
prenajímateľovi. Na neskoršie reklamácie sa ohľad neberie.  

9.3. Predmet nájmu môže užívať iba nájomca. Nájomca svojím 
podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou a údržbou 
predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu 
len na účel, pre ktorý je určený, obvyklým spôsobom, je povinný 
dodržiavať návody predmetu nájmu a pokyny prenajímateľa. 

9.4. Za predmet nájmu zodpovedá prenajímateľ až po jeho prevzatie 
nájomcom.  

9.5. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby osoba oprávnená prevziať 
predmet nájmu za nájomcu bola prítomná na dohodnutom 
mieste v dohodnutom termíne dodávky resp. vrátenia predmetu 
nájmu. V deň vrátenia musí byť predmet nájmu pripravený na 
prevzatie zo strany nájomcu vo vopred dohodnutom čase 
a termíne. Predmet nájmu musí byť roztriedený, očistený, 
usporiadaný a uložený na prízemí. Z dôvodov zachovania kvality 
predmetu nájmu má nájomca povinnosť zachovať alebo 
uschovať pôvodné obaly, v ktorých prenajímateľ dodal predmet 
nájmu. Ak predmet nájmu nie je riadne a včas pripravený na 
prepravu, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky 
dodatočné výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia tejto 
povinnosti. Ak nájomca neodovzdá predmet nájmu riadne a 
včas, prenajímateľ má automaticky právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty v dvojnásobnej výške nájomného za každý začatý deň z 
omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi. 
Za vrátenie predmetu nájmu sa považuje jeho vrátenie 
prenajímateľovi, ak došlo k riadnemu, t.j. písomnému potvrdeniu 
ukončenia nájmu predmetu nájmu prenajímateľom v „NZ“. 

10. Používanie predmetu nájmu 

10.1. Nájomca je povinný dbať, aby na predmete nájmu nevznikla 
škoda. Nájomca je povinný zabezpečiť, že predmet nájmu bude 
použitý v súlade s návodom na obsluhu a údržbu a na účel, na 
ktorý je určený. Nájomca sa zaväzuje nevykonávať na predmete 
nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa žiadne zmeny, 
zásahy a úpravy.  

10.2. Používanie a dodanie predmetu nájmu je podmienené 
dovŕšením plnoletosti nájomcu.  

10.3. Používanie predmetu nájmu musí byť dodržiavané presne 
v súlade s inštrukciami a pokynmi prenajímateľa. Nájomca 
vyjadruje akceptovaním týchto všeobecných obchodných 
podmienok, že mu prenajímateľ poskytol a oboznámil ho 
s presným postupom používania, že mu bol odovzdaný návod 
na použitie a že zo strany nájomcu budú zabezpečené všetky 
potrebné náležitosti (prívod elektrickej energie pre žhavič a pod.) 
tak, aby bol splnený účel, na ktorý si nájomca predmet nájmu 
prenajal. 

10.4. Nájomca počas doby nájmu bude dbať na dodržiavanie všetkých 
pokynom zo strany prenajímateľa na riadne užívanie a berie na 
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vedomie všetky bezpečnostné riziká, ktoré z používania 
predmetu nájmu vyplývajú, a to najmä riziká vzniku požiaru pri 
manipulácii z predmetom nájmu. Zodpovednosť za ich vznik 
v tomto prípade a v plnom rozsahu preberá nájomca. 

10.5. Je dovolené používať výhradne tabak, ktorý je určený pre vodné 
fajky, používanie iných druhov tabaku, ako aj drog a iných 
omamných a psychotropných látok je výslovne zakázané. 

11. Naloženie a vyloženie 

11.1. Ak sa strany dohodli na preprave, dodanie a vrátenie predmetu 
nájmu naplánuje prenajímateľ. Prenajímateľ zrealizuje dodávku 
resp. vrátenie predmetu nájmu len na miesto určené 
v objednávke, resp. pri rezervácii.. Nájomca je povinný 
zabezpečiť, aby osoba oprávnená prevziať predmet nájmu za 
nájomcu bola prítomná na dohodnutom mieste v dohodnutom 
termíne dodávky resp. vrátenia predmetu nájmu. V opačnom 
prípade je prenajímateľ oprávnený zrealizovať vrátenie predmetu 
nájmu na náklady nájomcu. 

11.2. Nájomca je povinný informovať prenajímateľa riadne a včas, o 
tom, že predmet nájmu je pripravený na vrátenie, pokiaľ sa 
zmluvné strany dohodli, že prenajímateľ zrealizuje spätnú 
prepravu predmetu nájmu od nájomcu. 

11.3. Nájomca zodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie 
predmetu nájmu až do termínu odovzdania predmetu nájmu 
prenajímateľovi alebo tretej osobe poverenej prenajímateľom 
zrealizovať vrátenie predmetu nájmu v jeho mene. 

11.4. V deň vrátenia musí byť predmet nájmu pripravený na prevzatie 
zo strany prenajímateľa t. j. musí byť roztriedený, očistený, 
usporiadaný a uložený tak, ako bol nájomcovi odovzdaný. Z 
dôvodov zachovania kvality predmetu nájmu má nájomca 
povinnosť zachovať alebo uschovať pôvodné obaly, v ktorých 
prenajímať dodal predmet nájmu. Ak predmet nájmu nie je 
riadne a včas pripravený na prepravu, nájomca musí uhradiť 
prenajímateľovi všetky dodatočné výdavky, ktoré vzniknú v 
dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Náhradou za tieto výdavky 
je suma nájomného za jeden deň a dodatočných nákladov na 
prepravu predmetu nájmu. 

11.5. Obaly znamenajú hnuteľné veci používané pri manipulácii 
s prenajatým predmetom nájmu z dôvodu zjednodušenia 
prepravy a zamedzenia poškodenia dodávaného predmetu 
nájmu. Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa 
obalom rozumejú najmä plastové, sklenené, papierové a 
kartónové obaly, drevené obaly, palety, fólie a pod. 

11.6. Nájomca je povinný určiť osobu oprávnenú na odovzdanie 
predmetu nájmu prenajímateľovi na účely vrátenia v stanovený 
deň. Ak tak neurobí, prenajímateľ je aj tak oprávnený prevziať 
predmet nájmu. V prípade sporu, či predmet nájmu bol vrátený v 
správnom množstve alebo v riadnom stave, dôkazné bremeno 
nesie nájomca (to sa nevzťahuje na fyzickú osobu – 
spotrebiteľa). 

11.7. Ak sa zmluvné strany sa dohodli, že predmet nájmu bude 
dodaný nájomcovi do jeho priestorov alebo vrátený z jeho 
priestorov, musí nájomca zabezpečiť náležitú spoluprácu pri 
nakladaní resp. vykladaní predmetu nájmu na určenom mieste, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.8. Nájomca je zodpovedný za všetky straty alebo škody na 
predmete nájmu odo dňa jeho prevzatia. Nájomca je povinný 
zabaliť a naložiť predmet nájmu vhodným spôsobom 
zodpovedajúcim charakteru predmetu nájmu a dopravnému 
prostriedku použitému na jeho prepravu.  

12. Poškodenie alebo strata 

12.1. Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o škodách 
vzniknutých na predmete nájmu počas doby nájmu bezodkladne 
po ich zistení. Nájomca je povinný uhradiť škodu vzniknutú na 
predmete nájmu. Nájomca súhlasí s tým, že náhrada škody sa 
stanoví podľa týchto zásad:  
(I) vo výške zodpovedajúcej skutočnej hodnote predmetu nájmu 

ku dňu vzniku škody, t.j. vo výške obstarávacej ceny 
rovnakého alebo podobného predmetu nájmu alebo, 

(II) vo výške zodpovedajúcej výdavkom potrebným na riadnu 
opravu poškodeného predmetu nájmu. Nájomca je 
zodpovedný aj za všetky ostatné škody vzniknuté 
poškodením alebo stratou predmetu nájmu. 

12.2. V prípade, že nájomca uhradí hodnotu strateného predmetu 
nájmu v súlade s bodom 1 tohto článku a príslušný predmet 
nájmu sa následne nájde a vráti prenajímateľovi, nájomca 
zaplatí prenajímateľovi nájomné za dobu, počas ktorej bol 
predmet nájmu stratený, teda ním prenajímateľ nemohol 

disponovať a nemal ho k dispozícii. Príslušná suma nájomného 
sa odpočíta od hodnoty strateného predmetu nájmu, ktorú už 
nájomca uhradil podľa bodu 1 tohto článku, a prípadný preplatok 
sa nájomcovi bez zbytočného odkladu vráti. 

12.3. Prenajímateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené nájomcom 
pri používaní predmetu nájmu spôsobom, ktorý je v rozpore so 
zmluvou, používateľskou príručkou, VOP alebo účelom a 
špecifikáciou predmetu nájmu. 

12.4. V prípade škody spôsobenej tretej strane v súvislosti s 
používaním predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť 
prenajímateľovi všetky nároky alebo finančné plnenia. 

12.5. Nájomca nie je povinný odškodniť prenajímateľa za nárok podľa 
bodu 4 tohto článku výslovne len v prípade, keď nájomca 
nemohol škode zabrániť, a to aj napriek tomu, že vynaložil 
všetko úsilie, ktoré od neho možno očakávať. 

12.6. Nájomca je zodpovedný voči prenajímateľovi bez ohľadu na 
zavinenie škôd, ktoré vznikli stratou, odcudzením, zničením 
alebo chybou predmetu nájmu, jeho časti alebo príslušenstva. 
Ak nájomca nie je podnikateľom (t. j. v prípade, že nájomca je 
fyzickou osobou – spotrebiteľom), je zodpovednosť založená na 
zavinení, čiže zavinenie je nutnou podmienkou. Nájomca je 
povinný urobiť všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k strate, 
odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu predmetu nájmu tak, aby 
bolo možné predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi v rovnakom 
stave, v akom ho nájomca od prenajímateľa prevzal. 

12.7. Nájomca sa zaväzuje bez odkladu hlásiť Prenajímateľovi každú 
poruchu predmetu nájmu, Pri poškodení predmetu nájmu, ktoré 
bolo zavinené nedbanlivosťou nájomcu, nájomca sa zaväzuje 
uhradiť všetky náklady nevyhnutné na uvedenie predmetu nájmu 
do pôvodného stavu. Prenajímateľ má právo na dohodnuté 
nájomné, do doby kým nebude predmet nájmu uvedený do 
pôvodného stavu. 

12.8. Pri odcudzení, strate, zničení alebo v znemožnení nakladania 
s predmetom nájmu, sa Nájomca zaväzuje uhradiť 
Prenajímateľovi náklady spojené s obstaraním novej hnuteľnej 
veci porovnateľných parametrov. V prípade sporu o príčine 
vyradenia predmetu nájmu z prevádzky, pri poškodení, poruche 
alebo zničení, preskúma okolnosti a mieru zavinenia preberací 
technik prenajímateľa. Prenajímateľ má právo v prípadoch sporu 
neprevziať poškodený predmet nájmu. Nájomca sa zaväzuje 
hradiť nájomné do ukončenia sporu.  

12.9. Na účely tohto článku je cena predmetu nájmu stanovená 
nasledovne: 

a) Telo vodnej fajky (podstavec, váza, hlavica na nasadenie 
hadice, ventily) – všetky súčasti sú pevne spojené – 150 
EUR 

b) Ponorná tyč s hlavicou pre uloženie tanierika a tŕňom pre 
nasadenie korunky – 40 EUR 

c) Korunka – hlinená, resp. šamotová spolu s mechanizmom 
na uloženie uhlíkov – 20 EUR 

d) Tanierik – 20 EUR 

e) Hadica – 20 EUR 

f) Náustok – 25 EUR 

g) Elektrický žhavič – 25 EUR 

h) Kliešte – 10 EUR 

i) Plastový box veľký – 20 EUR 

j) Plastový box malý – 3 EUR 

k) Sklenené nádoby – 10 EUR 

l) za stratu priloženej dokumentácie predmetu nájmu, má 
prenajímateľ právo účtovať nájomcovi 10 EUR za každú 
jednotlivú dokumentáciu. 

15. Práva a povinnosti nájomcu 

15.1. Prenajímateľ má právo kontrolovať technický stav predmetu 
nájmu, kvalifikovanosť obsluhy a dodržiavanie návodu na 
obsluhu a údržbu. V prípade porušenia podmienok prenájmu má 
prenajímateľ právo vypovedať „NZ“ a žiadať okamžité vrátenie 
predmetu nájmu. Prenajímateľ je povinný prenechať predmet 
nájmu nájomcovi v stave spôsobilom k použitiu. Toto potvrdzuje 
nájomca svojím podpisom v „NZ“. 

15.2. Nájomca sa zaväzuje objednaný predmet nájmu prevziať, 
skontrolovať, taktiež neporušenosť obalov a v prípade 
akýchkoľvek závad tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť 
Prenajímateľovi a uviesť v preberacom protokole. 
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15.3. Nájomca je povinný kedykoľvek poskytnúť Prenajímateľovi 
prístup k predmetu nájmu, za účelom kontroly, či nájomca užíva 
vec riadnym spôsobom. Nájomca je oprávnený používať 
predmet nájmu len na určený účel a obvyklým spôsobom. 

15.4. Nájomca je povinný dbať, aby na predmete nájmu nevznikla 
škoda. Nájomca nesmie nijako zasahovať do predmetu nájmu, 
vykonávať zmeny na predmete nájmu a je povinný zaobchádzať 
s predmetom nájmu opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu či 
nadmernému znehodnoteniu. Predmet nájmu môže používať iba 
nájomca alebo osoby určené nájomcom. Nájomca zodpovedá za 
škody spôsobené osobou, ktorej zveril predmet nájmu. Nájomca 
nie je oprávnený prijať akékoľvek nároky tretích strán vznesené 
v súvislosti s predmetom nájmu voči Nájomcovi a 
Prenajímateľovi. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť 
Prenajímateľovi takéto nároky tretích strán a poskytnúť 
Prenajímateľovi všetku súčinnosť potrebnú na ochranu jeho práv 
voči tretím stranám.  

15.5. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo 
umožniť jeho použitie treťou osobou iba po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Prenajímateľa. Nájomca je oprávnený 
prepraviť alebo dať prepraviť predmet nájmu len na adresu 
uvedenú v zmluve. Nájomca alebo tretie strany sú povinné 
bezodkladne informovať Prenajímateľa o každej skutočnosti, na 
základe ktorej môže byť zabavený hnuteľný alebo nehnuteľný 
majetok Nájomcu, alebo tretích strán alebo predmet nájmu, 
alebo v dôsledku ktorého môže byť obmedzené alebo narušené 
vlastníctvo predmetu nájmu Prenajímateľom.  

15.6. Nájomca sa zaväzuje vrátiť predmet nájmu funkčný, očistený 
nepoškodený, v stave zodpovedajúcom primeranému 
opotrebovaniu. Primeranosť opotrebenia, stav nezodpovedajúci 
prevádzke alebo nedodržaniu povinnosti nájomcu podľa „NZ“ 
zaznamená prenajímateľ alebo ním poverená osoba pri 
preberaní predmetu nájmu v „NZ, resp. preberacom protokole. 

15.7. Náklady súvisiace s uvedením predmetu nájmu do pôvodného 
stavu sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi uhradiť. V prípade 
znečistenia stroja, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi náklady 
čistiacich prác spojených s uvedením predmetu nájmu do 
pôvodného stavu. Túto skutočnosť zaznamená prenajímateľ 
alebo ním poverená osoba do „NZ“, resp. preberacieho 
protokolu. 

16. Dodanie a ochrana osobných údajov  

16.1. Pri vystavení NZ, odovzdávaní a preberaní predmetu nájmu 
môže byť od nájomcu vyžadovaný k nahliadnutiu platný 
občiansky preukaz za účelom dodania objednaného tovaru 
Zákazníkovi/Nájomcovi a kontrole jeho plnoletosti v zmysle 
článku 10. bod 2 týchto všeobecných obchodných podmienok. 
Predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu nájomca 
súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Prenajímateľ prehlasuje, že všetky osobné 
údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia 
zmluvy so Zákazníkom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté 
tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou 
či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru 
(oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú 
poskytnuté Nájomcom Prenajímateľovi za účelom splnenia 
objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v 
súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Zákazník dáva 
predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie 
týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej 
nájomnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia 
nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník/Nájomca má právo 
prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu 
vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

16.2. Nájomca súhlasí, že ku dňu podpisu NZ  až do ukončenia 
nájomného vzťahu založeného NZ, ako aj po jeho skončení, je 
prenajímateľ v potrebnej miere oprávnený spracovávať a 
uchovávať osobné údaje nájomcu, ktoré tvorí meno a priezvisko 
nájomcu, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo pre nájomcu 
– fyzickú osobu, a meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu a funkcia osôb zastupujúcich spoločnosť v prípade 
nájomcu – právnickej osoby. V súlade s platnými predpismi 
o ochrane osobných údajov je prenajímateľ oprávnený použiť 
uvedené informácie na personálnu agendu a na účely správy 
podniku. Nájomca týmto súhlasí s prevodom uvedených 
informácií a údajov spoločnostiam, ktoré majú účasť na 
základnom imaní prenajímateľa, a iným spoločnostiam 

kapitálovo prepojených s prenajímateľom, a to i v prípade, keď 
cieľová krajina nezaručuje zodpovedajúcu úroveň ochrany 
osobných údajov. Nájomca vyhlasuje, že bol informovaný o 
svojich právach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

16.3. Všetka písomná korešpondencia medzi zmluvnými stranami 
musí byť doručená do ich sídla – na ich adresu uvedenú v 
obchodnom/živnostenskom registri v čase vyhotovenia 
písomnosti. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť 
prenajímateľovi každú zmenu adresy svojho sídla, ako aj 
prípadnú alternatívnu korešpondenčnú adresu ihneď po danej 
zmene.  

16.4. Ak sa písomnosť odoslaná nájomcovi podľa predchádzajúceho 
odseku do sídla nájomcu uvedeného v obchodnom/ 
živnostenskom registri vráti ako nedoručiteľná, považuje sa daná 
písomnosť za doručenú nájomcovi tretím dňom po dni podania 
danej písomnosti na poštové doručenie. 

17. Záverečné ustanovenia 

17.1. Prenajímateľ i Nájomca prehlasujú, že „NZ“ rozumejú, uzatvárajú 
ju slobodne, bez nátlaku a časovej tiesne. Tieto všeobecné 
obchodné podmienky a všetky „NZ“ uzavreté na ich základe sa 
riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Ak sú 
niektoré ustanovenia týchto VOP neplatné alebo sa stanú 
neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. V 
takom prípade sa zmluvné strany dohodnú na náhradnom 
predpise, ktorý rešpektuje hospodársky zámer zmluvy. To sa 
vzťahuje aj na všetky prípady neupravené týmito VOP. 

17.2. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadi 
výlučne týmito VOP a NZ.. Ustanovenia, ktorými sa menia alebo 
dopĺňajú VOP uvedené v NZ, majú prednosť pred týmito VOP. 

17.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VZP, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami slovenského práva, a to 
predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom vrátane ich 

zmien a doplnkov. 

17.4. O každom spore v súvislosti s predmetom nájmu s konečnou 
platnosťou rozhodne miestne príslušný slovenský súd. 

17.5. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02. septembra 
2021 na dobu neurčitú. 

 

 

 

 


