
 
 

ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNEJ VECI  
uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl.  Občianskeho zákonníka  

 

 

1.  Vidis, s.r.o. 

     zastúpená Ing. Jánom HRONCOM 

     Sídlo: Teplý Vrch 23 

     Bankové spojenie: SK3983300000002602129636 

            

                                                                                                      ďalej len p r e n a j í m a t e ľ 

a  

2. Meno priezvisko:  

    Dátum narodenia: 

    Trvalé bydlisko: 

    č. OP :     

    Iný doklad:  

                                                                                                                  ďalej len n á j o m c a 

 

uzatvorili v nižšie uvedený deň túto 

nájomnú zmluvu 

 

Čl. I. 

Predmet nájmu  

1.1 Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania  

predmet nájmu: 

       Predmet:                             , model:                           , výr. číslo:      

Predmet:                             , model:                           , výr. číslo: 

Predmet:                             , model:                           , výr. číslo: 

Predmet:                             , model:                           , výr. číslo: 

Predmet:                             , model:                           , výr. číslo: 

Predmet:                             , model:                           , výr. číslo: 

 

   

1.2 Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu 

nájmu, preskúšal používanie predmetu nájmu podľa pokynov prenajímateľa a prehlasuje, 

že mu bol odovzdaný v stave spôsobilom na riadne užívanie  na dojednaný účel, bez 

zjavných chýb a poškodení.  
1.3 Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol prenajímateľom poučený o riadnom spôsobe 

užívania predmetu nájmu. 

Čl. II. 

Účel nájmu  a doba nájmu  

1. Predmet nájmu  bude nájomca využívať na voľnočasovú cyklistiku po dobu : 

2. Po skončení nájmu je nájomca povinný do  15 minút od  skončenia nájmu odovzdať 

predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom mu bol odovzdaný s prihliadnutím na 

obvyklé opotrebenie v dôsledku užívania a to na mieste kde mu bol predmet nájmu 

odovzdaný. 



3. O odovzdaní sa spíše protokol o odovzdaní predmetu nájmu s uvedením času odovzdania 

a stavu predmetu nájmu. 

4. K ukončeniu nájmu môže dôjsť : 

- uplynutím dojednanej doby, 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

 

 

 

Čl. III 

Nájomné 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za predmet nájmu vo výške podľa aktuálneho 

cenníka 

2. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné  v hotovosti  

3. V prípade oneskoreného vrátenia predmetu nájmu  je nájomca  povinný zaplatiť nájomné 

vo výške 30 EUR a to v hotovosti hneď pri odovzdaní predmetu nájmu alebo odpočítaním 

zo zábezpeky. 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca sa zaväzuje pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať pokyny prenajímateľa, užívať 

predmet nájmu v súlade s dojednaným účelom a na dojednanom mieste a zaobchádzať s 

predmetom nájmu tak, aby nedošlo ku škode na predmete nájmu ani k jeho neprimeranému 

opotrebeniu. 

2. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do užívania tretej osobe.   

 

Čl. V. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi stratu, krádež a vznik škody na 

predmete nájmu telefonicky na tel.č. 0905 527 420 a následne sa spíše protokol o škode.  

2. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a 

zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zničenie predmetu nájmu počas 

doby nájmu v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie nájomcu. 

3. Nájomca je povinný predmet nájmu zabezpečiť pred krádežou. V prípade krádeže 

predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť na príslušnom 

oddelení  Policajného zboru SR a doklad o hlásení krádeže predložiť bezodkladne 

prenajímateľovi.  

4. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži prípadne zničeniu 

predmetu nájmu, tak že sa predmet nájmu stane neupotrebiteľným, nájomca sa zaväzuje 

uhradiť prenajímateľovi v lehote do 15 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti  obstarávaciu 

cenu predmetu nájmu. 

5. Nájomca podpisom zmluvy o nájme vyhlasuje, že predmet nájmu bude užívať na vlastnú 

zodpovednosť a že zodpovedá za všetky škody spôsobené v súvislosti s užívaním predmetu 

nájmu. 

6. Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní predmetu nájmu povinný riadne dodržiavať 

všetky pravidlá a právne predpisy vzťahujúce sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky a zároveň berie na vedomie, že za porušenie týchto predpisov a pravidiel 

vzťahujúcich sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne za škodu na majetku 

a zdraví tretích osôb, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením, zodpovedá výlučne 

nájomca. 

7. Nájomca berie na vedomie, že prípadné pokuty za priestupky spáchané na úseku plynulosti 

a bezpečnosti cestnej premávky ako aj iné priestupky nájomcu spáchané počas trvania 



nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme, a to v súvislosti s užívaním predmetu 

nájmu, uhrádza výlučne nájomca.  

8. Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu takto : zabezpečiť opravu na vlastné 

náklady, alebo uhradí náklady prenajímateľa s odstránením škody. 

 

 

 

Čl. VI. 

Zábezpeka 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pred odovzdaním predmetu nájmu zloží nájomca 

prenajímateľovi finančnú zábezpeku  vo výške podľa aktuálneho cenníka, ktorú uhradí 

v hotovosti.  

2. Zábezpeka slúži prenajímateľovi na úhradu prípadných záväzkov nájomcu  vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, najmä pre prípad poškodenia alebo straty predmetu nájmu a oneskoreného 

odovzdania predmetu nájmu. 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje, že v prípade odovzdania predmetu nájmu bez zjavných vád 

a poškodení, vráti nájomcovi zaplatenú finančnú zábezpeku v plnej výške bezodkladne pri 

odovzdaní predmetu nájmu. 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje, že v prípade odovzdania poškodeného predmetu nájmu, vráti 

nájomcovi zaplatenú finančnú zábezpeku zníženú  o sumu opravy predmetu nájmu a to 

v lehote do 10 dní od vyúčtovania opravy . 

5. V prípade straty predmetu nájmu sa finančná zábezpeka nevracia a nájomca je povinný  

doplatiť  sumu do obstarávacej ceny predmetu nájmu. 

               

Čl. VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, č. OP spracúva 

prenajímateľ pre účely poskytovania predmetu nájmu do užívania nájomcovi, najmä za účelom: 

- registrácie nájomcu za účelom poskytovania služby, 

- vystavenia faktúry za poskytnutie služby, ako aj na splnenie si iných platobných a daňových 

povinností vo vzťahu k platbe nájomcu za službu, prípadne náhradu škody, 

- spracovanie a vybavenie požiadavky uzavrieť túto zmluvu.  

2. Nájomca berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu 

poskytnuté a sprístupnené aj subdodávateľom prenajímateľa v nevyhnutnom rozsahu za účelom 

poskytovania bicyklov do nájmu.  

3. Uvedené údaje sú spracúvané a uchovávané minimálne po dobu trvania registrácie zákazníka, 

maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi ako potrebnú na 

uchovanie údajov pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a 

daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich 

z nájmu bicykla. Po uplynutí uvedenej doby sú osobné údaje vymazané. 

4. Spoločnosť spracúva osobné údaje nájomcu pre uvedený účel na právnom základe spracúvania 

osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy o nájme hnuteľnej veci. 

5. Nájomca berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v bode 1 

tohto článku, nie je možné prenechať predmet nájmu do užívania. 

6. Prenajímateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel zabezpečenia predmetu nájmu a 

všetkých jeho súčastí.      

7. Nájomca ako dotknutá osoba potvrdzuje, že bol oboznámený so svojimi právami: 

a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov: Obsahom tejto informácie sú najmä 

totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby 



za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, 

príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov 

do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet 

práv dotknutej osoby, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj 

spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému 

rozhodovaniu a profilovaniu. 

b) právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné 

údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo na prístup k informáciám o účeloch 

spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách 

príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o právach, o práve podať sťažnosť 

Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, 

či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade 

prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba 

má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

c) právo na opravu: Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré sa v dobe spracúvania stali 

neaktuálnymi alebo nepresnými, medzi práva dotknutej osoby patrí aj právo na aktualizáciu a 

opravu spracúvaných osobných údajov.  

d) právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch je 

prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby na pokyn dotknutej osoby vymazať. 

Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, 

nakoľko môže trvať dôvod spracúvania, ktorý nepodlieha možnosti dotknutej osoby požadovať 

ich výmaz, a to napríklad v prípadoch, kedy oprávnený záujem prevádzkovateľa ako titul 

spracúvania osobných údajov prevažuje na záujmami a právami dotknutej osoby. V tom prípade 

prevádzkovateľ môže pokračovať v spracúvaní v nevyhnutnom rozsahu. 

e) právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo dožadovať sa spracúvania 

osobných údajov výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo žiadať, aby sa osobné údaje 

zablokovali. Právo na obmedzenie spracovania znamená aj právo dotknutej osoby na 

obmedzenie spracovania osobných údajov na dobu vyriešenia akejkoľvek spornej otázky 

ohľadne spracovania osobných údajov a to tak, že tieto údaje bude mať prevádzkovateľ len 

uložené a môže ich použiť len z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov. 

f) právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa, aby poskytol jej 

osobné údaje inému prevádzkovateľovi resp. inej spoločnosti a prevádzkovateľ má povinnosť 

odovzdať osobné údaje dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte požadovanému subjektu, 

pokiaľ v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.  

g) právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie: Právo namietať znamená, že 

dotknutá osoba môže namietať proti spracovaniu jej osobných údajov, ktoré spracováva 

spoločnosť na určité účely, napr. priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. 

Ak vznesie dotknutá osoba námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú 

jej osobné údaje pre tieto účely spracovávané. Pokiaľ by dotknutá osoba zistila alebo sa len 

domnievala, že spracúvanie osobných údajov vykonáva spoločnosť v rozpore s ochranou 

súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo vzniesť 

námietku u prevádzkovateľa.  

h) právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov: Dotknutá osoba sa 

môže kedykoľvek obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na 

dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 

3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

8. Nájomca ako dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva na adrese prenajímateľa ako 

prevádzkovateľa osobných údajov, ktorá je uvedená v tejto zmluve 

 



 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy o nájme sa spravujú právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak nájomca je zahraničná osoba. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných 

strán.  

4. Akékoľvek dodatky, alebo zmeny tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne na základe 

súhlasu zmluvných strán. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpísali. 

 

V Teplom Vrchu dňa....................... 

 

 

–––––––––––––––––––––                                                         ––––––––––––––––––––– 

      prenajímateľ                                                                                  nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. IX. 

Protokol o vrátení prenajímaného predmetu 

 

1. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ potvrdzuje nájomcovi prevzatie  predmet nájmu   

 



       Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

 

       Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

        

Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

        

Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

        

Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

       

 Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

        

Predmet:                           , model:                           , výr. číslo:      

Zaznamenané poškodenie: 

 

2. Bankové spojenie na nájomcu – Banka:                     IBAN: 

3. e-mail nájomcu:    adresa nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

V Teplom Vrchu dňa....................... 

 

 

–––––––––––––––––––––                                                         ––––––––––––––––––––– 

      prenajímateľ                                                                                  nájomca 

 


