
 

OBCHODNÉ PODMIENKY k Zmluve o nájme stroja (“Zmluva”) 
DEFINÍCIE 
1. Vlastníkom je potrebné rozumie� Vlastníka v bode 1 Zmluvy, alebo jeho zamestnancov konajúcich v rozsahu ich poverenia, 
alebo akúko�vek tretiu osobu konajúcu v mene vlastníka v rozsahu jej poverenia.   
2. Nájomcom je potrebné rozumie� Nájomcu pod�a bodu 2 Zmluvy, alebo akéhoko�vek jeho zamestnanca, jeho subdodávate�a, 
alebo akúko�vek inú stranu konajúcu v mene Nájomcu.  
3. Strojom je potrebné rozumie� stroj ur�ený pod�a bodu 4 Zmluvy a akéko�vek jeho príslušenstvo alebo sú�as� poskytnuté spolu 
so Strojom. 
4. Posledný de� znamená de�, ktorý predstavuje posledný dohodnutý de� Doby nájmu ur�ený pri uzatvorení Zmluvy. 
5. Skuto�ný posledný de� znamená de�, v ktorom bol Stroj skuto�ne vrátený Vlastníkovi. Skuto�ný posledný de� môže, ale 
nemusí, presiahnu� Posledný de�. 
6. Ak nie je dohodnuté inak medzi Vlastníkom a Nájomcom, Miesto Odovzdania znamená adresu sídla Vlastníka a Miesto Vrátenia 
znamená adresu sídla Vlastníka. 
7. Pracovná hodina znamená 60 minút a prvá za�ína plynú� od momentu odovzdania Stroja. Pracovný de� znamená 24 hodín 
a prvý za�ína plynú� od momentu odovzdania Stroja. Pracovný týžde� znamená pä� pracovných dní a prvý za�ína plynú� od 
momentu odovzdania Stroja.  
 
A. ODOVZDANIE V DOBROM STAVE  
1. Ak Vlastník nedostane písomné oznámenie o opaku od Nájomcu po�as prvého pracovného d�a nasledujúceho po Prvom dni, ako 
je ur�ený v Zmluve, bude sa ma� za to, že Stroj je v dobrom stave a v súlade s podmienkami Zmluvy a k spokojnosti Nájomcu, 
okrem prípadu, ak obsahuje skrytú vadu alebo vadu nezistite�nú riadnou prehliadkou.  
 
B. ÚDRŽBA STROJA PO�AS NÁJMU 
1. Po�as nájmu Stroja Nájomca podnikne primerané kroky na to, aby bol stále oboznámený so stavom Stroja.  
2. Vlastník poskytne Nájomcovi pri odovzdaní Stroja informáciu o základných  nastaveniach a funkciách vrátane jeho prevádzky 
a údržby.  
3. V prípade, ak Nájomca užíva stroj, ak je v neuspokojivom stave, výlu�ne Nájomca bude zodpovedný za vznik akejko�vek 
škody, straty alebo nehody, priamo alebo nepriamo z toho vyplývajúcej. 
4. Po�as nájmu Nájomca zabezpe�í vykonanie všetkých úkonov potrebných pre riadnu prevádzku Stroja. Nájomca je povinný 
postupova� pri plnení tejto povinnosti s odbornou starostlivos�ou.  
5. Nájomca je povinný zabezpe�i� stráženie Stroja po�as nájmu.  
6. Nájomca bude zodpovedný za všetky denné a týždenné kontroly Stroja tak ako je ur�ené v prevádzkovom manuáli alebo pod�a 
inštrukcií Vlastníka, bu� ústnych alebo písomných, a zabezpe�í dop��anie všetkých potrebných prevádzkových kvapalín (t.j. 
motorový olej, voda, chladiaca zmes, brzdová kvapalina, at�.).   
 
C. SERVIS A PREHLIADKY 
1. Nájomca zabezpe�í v akomko�vek primeranom �ase pre Vlastníka alebo akéko�vek iné osoby poverené Vlastníkom prístup 
k Stroju za ú�elom prehliadky, skúšania, úprav a opráv v rámci rozumných možností. Takéto práce budú vykonané v �ase 
vyhovujúcom potrebám Nájomcu.  
2. Nájomca je pritom povinný poskytnú� Vlastníkovi primeranú sú�innos�, aby umožnil Vlastníkovi využi� tieto jeho oprávnenia.  
 
D. PORUCHA ALEBO CHYBA STROJA 
1. V prípade akejko�vek poruchy Stroja alebo akejko�vek chyby v prevádzke Stroja je Nájomca povinný o tom okamžite ústne 
informova� Vlastníka, a do 24 hodín taktiež písomne.  
2. V prípade, ak sa akáko�vek �as� Stroja stane vadnou alebo neschopnou prevádzky, z akéhoko�vek dôvodu, Nájomca nesmie 
umožni� opätovné používanie Stroja až pokým Vlastník neskontroloval Stroj and neoznámil, že opätovné spustenie Stroja do 
prevádzky je bezpe�né.  
3. Ak Nájomca poruší akúko�vek z povinností pod�a bodu D1 a/alebo D2, Vlastník má právo od Nájomcu požadova� náhradu 
škody spôsobenú porušením tejto povinnosti, ako aj náhradu následnej škody, a to v plnom rozsahu. 
4. Je výlu�ným právom Vlastníka zabezpe�ova� akéko�vek opravy Stroja pod�a �alej stanovených podmienok.  
5. Nájomca nebude povinný zaplati� príslušnú �as� Nájomného za �as potrebný na opravu Stroja a Vlastník vykoná všetky 
potrebné opravy Stroja na vlastné náklady v prípade skrytej vady Stroja, vady nezistite�nej riadnou prehliadkou Stroja alebo vady 
spôsobenej obvyklým opotrebením. V prípade poskytnutia náhradného stroja, platí bod H.2. 
6. Nájomca bude znáša� všetky náklady vyplývajúce z akejko�vek poruchy a všetky straty alebo škody utrpené Vlastníkom 
z dôvodu poškodenia Stroja úmyselne spôsobeného Nájomcom, Nájomcovej nedbanlivosti, neštandardných pracovných 
podmienok, nedodržania pokynov Vlastníka (ústnych alebo písomných), opráv, zmien, zlého riadenia alebo nesprávneho použitia 
Stroja, �i už Nájomcom alebo jeho zamestnancami alebo akýmiko�vek tretími osobami. Nájomca  bude tiež povinný zaplati� riadne 
Nájomné po�as doby, ke� je Stroj vyradený z �innosti kvôli takejto poruche alebo poškodeniu. 
7. V prípade, ak  vyradenie stroja z prevádzky pod�a bodu D 6 trvá aj po ukon�ení nájmu, Nájomca je povinný uhrádza� 
Vlastníkovi výšku Nájomného po�as celej doby vyradenia z �innosti až do momentu opätovnej prevádzkyschopnosti Stroja.   
8. Prerušenia prevádzky z dôvodu výmeny pneumatík a opráv ich prepichnutí budú pre ú�ely platenia zahrnuté do pracovného �asu.   
9. Vlastník nie je povinný vykona� žiadne opravy Stroja, kým nie sú zaplatené všetky pe�ažné záväzky Nájomcu vo�i Vlastníkovi.  
10. Ak Nájomca neumožní Vlastníkovi prehliadku, skúšanie, úpravy a/alebo opravy Stroja alebo ak Nájomca na požiadanie 
Vlastníka nevrátil Stroj v prípade závažnej vady urýchlene do priestorov Vlastníka, nie je Vlastník povinný zabezpe�i� žiadne 
opravy.   
11. Vlastník neprenajíma Stroj pod žiadnou podmienkou alebo zárukou výslovne alebo zákonom ustanovenou v súvislosti so 
spôsobilos�ou na akýko�vek ú�el alebo vek Stroja, a akéko�vek podmienky a záruky na Stroj sú týmto výslovne vylú�ené.  
 
E. �ALŠIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY  
Nebudú sa akceptova� žiadne nároky v súvislosti s prerušeniami prevádzky z dôvodov mimo Vlastníkovej kontroly, vrátane zlého 
po�asia alebo stavu terénu, a Vlastník taktiež nebude znáša� náklady spojené s uvo��ovaním akéhoko�vek Stroja z mäkkého terénu.   
 
F. PLATOBNÉ PODMIENKY  
1. Vlastník má právo na Nájomné Prvým d�om pod�a Nájomnej zmluvy. 
2. Vlastník má právo na Nájomné do Skuto�ného posledného d�a. 
3. Vlastník bude fakturova� Nájomcovi Nájomné pod�a dohodnutých Sadzieb Nájomného pod�a bodu 6 Zmluvy. 
4. Nájomca zaplatí Vlastníkovi za užívanie Stroja Nájomné pod�a Dohodnutej hodinovej sadzby, alebo Dohodnutej dennej sadzby, 
alebo Dohodnutej týždennej sadzby, ur�enej pri uzatvorení Zmluvy. Dohodnutá hodinová alebo denná alebo týždenná sadzba 
predstavuje minimálne Nájomné, ktoré zaplatí Nájomca aj v prípade, ak Nájomca vráti Stroj pred uplynutím prvej Pracovnej 
hodiny alebo prvého Pracovného d�a alebo prvého Pracovného týžd�a. Za každú uplynutú Pracovnú hodinu v prípade Dohodnutej 
hodinovej sadzby, alebo za každý uplynutý Pracovný de� v prípade Dohodnutej dennej sadzby alebo za každý uplynutý Pracovný 
týžde� v prípade Dohodnutej týždennej sadzby zaplatí Nájomca Dohodnutú hodinovú sadzbu alebo Dohodnutú dennú sadzbu alebo 
Dohodnutú týždennú sadzbu. V prípade úplného uplynutia Pracovnej hodiny alebo Pracovného d�a alebo Pracovného týžd�a, 
a v prípade, ak následná Pracovná hodina alebo Pracovný de� alebo Pracovný týžde� neuplynuli, budú sa fakturova� �asti takej 
následnej hodiny alebo d�a alebo týžd�a za nasledovných podmienok:  
Dohodnutá týždenná sadzba – každý za�atý Pracovný de� sa bude ú�tova� za 1/5 Dohodnutej týždennej sadzby,  V prípade, ak 
po�as Skuto�ného posledného d�a uplynie od �asu odovzdania do �asu vrátenia viac ako 8 hodín, Nájomca zaplatí za každú takú 
nad�asovú hodinu 1/40 Dohodnutej týždennej sadzby.  
Dohodnutá denná sadzba – každá za�atá Pracovná hodina sa bude ú�tova� vo výške 1/8 z Dohodnutej dennej sadzby, 
Dohodnutá hodinová sadzba – každá za�atá Pracovná hodina sa bude ú�tova� vo výške Dohodnutej hodinovej sadzby. 
5. Vlastník bude fakturova� Nájomcovi Nájomné za všetky sviatky ako keby boli normálne pracovné dni, ibaže Vlastník pod�a jeho 
výlu�ného vlastného uváženia písomne súhlasí so vzdaním sa Nájomného za všetky alebo za �as� týchto sviatkov. 
6. Vlastník poskytne z�avu z Nájomného v dôsledku poruchy Stroja spôsobenej obvyklým opotrebením, a/alebo skrytou vadou 
Stroja a/alebo vadou nezistite�nou riadnou prehliadkou Stroja, podmienky stanovené v odseku H zostávajú zachované. 
7. Ak Stroj nemôže by� vrátený Vlastníkovi z akéhoko�vek dôvodu, Nájomca uhradí dohodnuté Nájomné pod�a Sadzieb 
Nájomného pod�a bodu 6 Zmluvy až pokia� Vlastník neobstará náhradný stroj. Ak Stroj nemôže by� vrátený Vlastníkovi 
z akéhoko�vek dôvodu, Nájomca zaplatí Vlastníkovi všetky náklady spojené s obstaraním náhradného stroja, vrátane kúpnej ceny 
ekvivalentného stroja.  
8. Ak je vrátený Vlastníkovi poškodený Stroj, Nájomca uhradí Vlastníkovi Nájomné pod�a Sadieb Nájomného ur�ených v bode 6 
Zmluvy až do momentu, kedy Vlastník opravil poškodený Stroj.  
9. V prípade, ak je vrátený Vlastníkovi poškodený Stroj, Nájomca zaplatí Vlastníkovi všetky náklady vynaložené Vlastníkom 
v súvislosti s opravou Stroja. 
10. Alternatívne k postupu pod�a F.7 alebo F.8,  je Nájomca na jeho vlastné náklady oprávnený poskytnú� Vlastníkovi náhradný 
stroj až do momentu, kedy Vlastník opraví vrátený poškodený Stroj, alebo v prípade, ak Stroj nebol vrátený, až do momentu, 
pokia� Vlastník obstará náhradný stroj. Vlastník je oprávnený prija� alebo neprija� náhradný stroj od Nájomcu výlu�ne pod�a 
vlastného uváženia. V prípade, ak Vlastník náhradný stroj od Nájomcu neprijme, postupuje sa pod�a bodu F7 alebo pod�a bodov 
F.8 a F.9. V prípade vrátenia poškodeného Stroja a akceptovania náhradného stroja Vlastníkom, Nájomca �alej zaplatí Vlastníkovi 
všetky náklady vynaložené Vlastníkom pri oprave Stroja a Nájomné pod�a Sadzieb Nájomného dohodnutých v �lánku 6 Zmluvy za 
obdobie od vrátenia poškodeného Stroja do momentu poskytnutia náhradného stroja. V prípade, ak Stroj nemôže by� vrátený 
Vlastníkovi z akéhoko�vek dôvodu a ak bol akceptovaný náhradný stroj Vlastníkom, Nájomca zaplatí Vlastníkovi �alej všetky 
náklady potrebné na obstaranie náhradného stroja, vrátane kúpnej ceny ekvivalentného stroja a Nájomné od Prvého d�a až do 
momentu, kedy Vlastník prijal náhradný stroj.   
11. Vlastník je oprávnený žiada� vrátenie Stroja od Nájomcu kedyko�vek po uplynutí Posledného d�a v lehote ur�enej Vlastníkom. 
12. Vlastník vystaví Nájomcovi faktúru ku Skuto�nému poslednému d�u. Avšak, ak Skuto�ný posledný de� prekro�í koniec 
kalendárneho mesiaca, Vlastník vystaví faktúru ku koncu každého kalendárneho mesiaca pre príslušný po�et lehôt, [alebo ich �astí 
tak, ako je ur�ené v bode F 4 vyššie], ktoré uplynuli v danom mesiaci.  
13. Všetky faktúry sú splatné po�as 14 kalendárnych dní odo d�a ich vystavenia. 
14. V prípade akéhoko�vek omeškania s vykonaním platby splatnej pod�a Zmluvy ku d�u splatnosti uvedenému na faktúre, 
Nájomca zaplatí Vlastníkovi úrok z  omeškania vo výške 18,5 % p.a. zo sumy v omeškaní odo d�a splatnosti tejto sumy do d�a 
vykonania platby, ktorý bude vypo�ítavaný denne.  
 
G. ZODPOVEDNOS	 NÁJOMCU 
1. Nájomca bude zodpovedný za to, aby zabezpe�il, že kapacita a výkon Stroja je posta�ujúci a vhodný na zamýš�aný ú�el nájmu.  
2. Nájomca bude zodpovedný za to, že operátor Nájomcu obsluhujúci Stroj bude ma� primerané skúsenosti a plnú spôsobilos� pre 
správne riadenie Vlastníkovho Stroja, a že operátor Nájomcu bude sp��a� všetky zákonné požiadavky, ktoré je potrebné sp��a� 
v súvislosti s obsluhou Stroja. 
3. Po�as nájmu nesie Nájomca nebezpe�enstvo akejko�vek škody na Stroji, s výnimkou obvyklého opotrebenia.  
4. Nájomca bude zodpovedný za zabezpe�enie bezpe�ného používania a prevádzky Stroja po�as jeho užívania.  
5. Nájomca bude nies� zodpovednos� za odhad rizika alebo bezpe�nostné kontroly, ktoré je  potrebné vykona� na mieste použitia 
pred použitím Stroja. 
6. Nájomca musí užíva� Stroj v súlade s inštrukciami Vlastníka, �i už verbálnymi alebo písomnými, a v súlade s inštrukciami 
a parametrami a obmedzeniami výrobcu a všetkými aplikovate�nými pravidlami a predpismi.  
7. Nájomca musí pravidelne kontrolova� �i je Stroj v dobrom stave a vykonáva� všetky testy funk�nosti popísané v prevádzkovom 
manuáli. 

8. Akéko�vek škody spôsobené Nájomcovi alebo akýmko�vek právnickým osobám v súvislosti s nájmom Stroja pod�a tejto 
Zmluvy bude znáša� Nájomca. 
9. Po�as nájmu Stroja nebude Vlastník nies� zodpovednos� za žiadne škody spojené s prevádzkou a používaním Stroja spôsobené 
akejko�vek fyzickej osobe, ak takáto zodpovednos� Vlastníka môže by� vylú�ená pod�a slovenských právnych predpisov. 
10.  Nájomca v plnom rozsahu odškodní Vlastníka v súvislosti so všetkými nárokmi akýchko�vek osôb kvôli zraneniu alebo 
škode na majetku spôsobenú v súvislosti alebo  vyplývajúcu z používania Stroja a v súvislosti so všetkými s tým spojenými 
nákladmi a platbami. 
11. Vlastník zabezpe�í opravy Stroja pod�a podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach.  
12. Nájomca zodpovedá za to, že má všetky potrebné povolenia a licencie potrebné na prevádzku Stroja. 
 
H. VRÁTENIE STROJA NA OPRAVU 
1. Ak po�as nájmu Stroja rozhodne Vlastník, že je potrebná urýchlená oprava Stroja, môže zabezpe�i� vykonanie takejto opravy 
na mieste alebo kdeko�vek inde pod�a jeho ur�enia. 
2. V takom prípade, ak ide o skrytú vadu Stroja, vadu nezistite�nú riadnou prehliadkou Stroja alebo vadu spôsobenú obvyklým 
opotrebením, je Vlastník povinný nahradi� Stroj podobným strojom, ak je k dispozícii, pri�om zaplatí všetky náklady spojené 
s dopravou. V prípade, ak Vlastník poskytol Nájomcovi náhradný stroj, Nájomca je povinný plati� Vlastníkovi Nájomné pod�a 
Sadzieb Nájomného od momentu nahradenia pod�a rovnakých podmienok.  
3. V prípade, že Vlastník nie je schopný nahradi� stroj, bude oprávnený vypoveda� Zmluvu s okamžitou ú�innos�ou podaním 
písomnej výpovede Nájomcovi.  
4. Pri takomto vypovedaní nemá Nájomca nárok na náhradu škody vo�i Vlastníkovi v súvislosti s takýmto ukon�ením Zmluvy.  
 
I. POUŽÍVANIE STROJA. 
1. Stroj ani žiadna jeho �as� nesmie by� �alej prenajatá, daná do podnájmu alebo vypoži�aná akejko�vek tretej strane bez 
písomného povolenia Vlastníka. 
2. Nájomca nesmie odstráni�, poškodi� alebo prekry� štítok alebo zna�ku s Vlastníkovým menom na Stroji identifikujúce ho ako 
majetok Vlastníka. 
3. Nájomca nesmie vykonáva� žiadne zmeny alebo doplnenia Stroja (vrátane montáže �ažného zariadenia alebo neštandardných 
pneumatík) a nesmie používa� alebo povoli�, aby bol Stroj použitý, inak ako na ú�el, pre ktorý je ur�ený. 
4. Nájomca je povinný uhradi� Vlastníkovi všetky náklady na nahradenie akejko�vek sú�iastky alebo �asti Stroja, ktoré Nájomca 
nebol schopný vráti� Vlastníkovi. 
 
J. OZNÁMENIE NEHÔD 
1. Ak je Stroj zú�astnený na akejko�vek nehode s následkom zranení osôb alebo škody na majetku, Vlastník musí by� o tom 
okamžite telefonicky informovaný, s následným písomným potvrdením. 
 
K. PREHLIADKA PO SKON�ENÍ NÁJMU 
1. Stroj by mal by� vrátený Vlastníkovi v rovnakom stave ako bol prenechávaný do nájmu, s výnimkou obvyklého opotrebenia.  
2. Nájomca zabezpe�í, že pri vrátení Stroja v �om bude úplne doplnené príslušné palivo. Ak Nájomca nesplní túto povinnos�, 
Vlastník bude oprávnený požadova� od Nájomcu zaplatenie rozdielu zodpovedajúceho množstvu chýbajúceho paliva.  
3. Pri vrátení Stroja Vlastník vykoná prehliadku po skon�ení nájmu. Vlastník okamžite ohlási všetky zistené poškodenia Stroja 
Nájomcovi a následne je oprávnený požadova� od Nájomcu náhradu všetkých nákladov potrebných na opravu poškodení Stroja 
vrátane strát na nájomnom po�as výkonu opráv Stroja, pod�a podmienok bodu F.4.  
4. Zo Stroja musia by� po skon�ení nájmu odstránené všetky ne�istoty a cudzie predmety a vrátený v �istom stave. 
5. Pokia� je Stroj používaný pri ma�ovaní, musí by� vhodne chránený pred postriekaním spôsobeným farbou. Za akúko�vek 
postriekanie farbou je Vlastník oprávnený požadova� od Nájomcu zaplatenie nákladov spojených s novým náterom Stroja. 
 
L.POISTENIE 
1. Nájomca je povinný zabezpe�i� poistenie a odškodnenie, ktoré vyžaduje zákon v súvislosti s užívaním Stroja. Nájomca by mal 
zabezpe�i�, aby obmedzenie zodpovednosti obsiahnuté v akejko�vek poistnej zmluve bolo v takom rozsahu aby poistná zmluva 
pokryla riziká, ktorým bude Nájomca vystavený. 
2. Nájomca odošle Vlastníkovi na základe žiadosti Vlastníka kópiu poistky zah
�ajúcej všetky zákonné zodpovednosti. 
3. Ak si Nájomca želá poisti� Stroj Vlastníka vo�i krádeži, požiaru, alebo škode po�as nájmu, Vlastník poskytne potrebnú 
dokumentáciu pois�ovate�om Nájomcu oh�adom hodnoty a ur�enia Stroja.  
4. Ak Vlastník prijme akéko�vek peniaze ako �as� poistného plnenia z poistnej zmluvy pod�a bodu L.3 vyššie, Vlastník je 
oprávnený zapo�íta� prijatú sumu vo�i akejko�vek svojej poh�adávke proti Nájomcovi. 
5. Vlastník neposkytne žiadny z�avy z nárokov pod�a tejto Zmluvy alebo pod�a týchto obchodných podmienok v súvislosti 
omeškaniami alebo spormi spôsobenými pois�ovate�om, alebo akouko�vek tre�ou osobou konajúcou v mene Nájomcu. 
 
M. DANE 
1. Nájomné a náklady na dopravu dohodnuté v Zmluve sú stanovené bez akýchko�vek daní. Nájomca zaplatí Vlastníkovi náklady 
na dopravu vo výške uvedenej v Zmluve spolu s Nájomným pod�a Sadzieb Nájomného uvedených v bode 6 Zmluvy. 
2. Ak Vlastník prijal zálohu od Nájomcu, je oprávnený ponecha� si zálohu až do vysporiadania všetkých poh�adávok Vlastníka 
vo�i Nájomcovi. Vlastník a Nájomca sa dohodli, že Vlastník je oprávnený zapo�íta� prijatú zálohu vo�i akejko�vek poh�adávke 
Vlastníka vo�i Nájomcovi.  
3. Nájomné spolu so všetkými inými platbami pod�a tejto Zmluvy sa bude plati� v mene dohodnutej v Zmluve. 
 
N. PARKOVANIE / SKLADOVANIE 
1. Ak Stroj nie je v prevádzke, Nájomca je zodpovedný za parkovanie Stroja na bezpe�nom mieste,  za jeho uzamknutie 
a odstránenie k�ú�ov. 
 
O.  OCHRANA PRÁV VLASTNÍKA 
1. Nájomca �alej neprenajme, nepredá, neza�aží záložným právom, vecným bremenom alebo iným záväzkom, neprevedie držbu 
ani nebude inak naklada� so Strojom a bude chráni� Stroj pred ohrozením, exekúciou alebo zabavením, pri�om odškodní Vlastníka 
za všetky straty, škody a náklady spôsobené tým, že nepostupoval v zmysle tohto ustanovenia.  
 
P. ZRUŠENIE NÁJMU 
1. Ak Nájomca poruší akéko�vek ustanovenie Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok alebo ak sa za�ne akéko�vek konanie 
spochyb�ujúce platobnú schopnos� Nájomcu, Vlastník bude oprávnený kedyko�vek vypoveda� Zmluvu s okamžitou ú�innos�ou 
a prevzia� Stroj od Nájomcu.  
2. Takýmto vypovedaním nie je dotknuté právo Vlastníka požadova� od Nájomcu zaplatenie všetkých splatných pe�ažných 
záväzkov pod�a Zmluvy alebo pod�a týchto Obchodných podmienok alebo náhradu škody spôsobenej porušením povinností 
Nájomcu.  
 
Q. VZDANIE SA PRÁVA  
1. Žiadne poskytnutie �asu alebo zhovievavos� zo strany Vlastníka pri vynucovaní plnenia akýchko�vek zmluvných podmienok 
nebude na ujmu Vlastníkovho práva požadova� plnenie a nebude považované za vzdanie sa akéhoko�vek práva pod�a tejto 
Zmluvy a týchto podmienok.  
 
R. RÔZNE 
1. Zmluva a obchodné podmienky sa posudzujú pod�a slovenského práva, všetky spory z tejto Zmluvy a týchto obchodných 
podmienok sa budú prejednáva� pred slovenskými súdmi.  
2. Zmluva môže by� zmenená len formou písomných dodatkov �íslovaných pod�a poradia ich schválenia Zmluvnými stranami.  
3. Zmluva je záväzná pre právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená previes� práva a 
povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany.  
4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch anglických a dvoch slovenských vyhotoveniach. Nájomca obdrží jedno anglické a jedno 
slovenské vyhotovenie a Vlastník obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie. V prípade rozporov medzi slovenským a 
anglickým vyhotovením má prednos� slovenské vyhotovenie. Odovzdávací protokol bol vyhotovený v štyroch anglických 
a štyroch slovenských vyhotoveniach. Nájomca obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri odovzdaní Stroja 
a Vlastník obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri odovzdaní Stroja. Nájomca obdrží jedno anglické a jedno 
slovenské vyhotovenie pri vrátení Stroja a Vlastník obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri vrátení Stroja. V 
prípade rozporov medzi slovenským a anglickým vyhotovením Odovzdávacieho protokolu má prednos� slovenské vyhotovenie. 


