
Nájomná zmluva 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
 

Prenajímateľ:                                                            
Obchodné meno:                                        Obec Lúka 
Sídlo:                              916 33 Lúka 205 
IČO:                                          00311758 
Číslo účtu:     SK0256000000 0058 0282 3001 
Banka:      Prima Banka Slovensko a.s. 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca: 
Obchodné meno:                                        EUROINVEST EU, s.r.o 
Sídlo:                              916 33 Lúka 3 
IČO:                                          44500335 
Číslo účtu:     SK93 1100 0000 0026 2514 6690 
(ďalej len „Nájomca“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“): 

 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1) Prenajímateľ je výlučným vlastníkom: 

1. stan o rozmere 4x8m, bielej farby - nový 

2. stan o rozmere 3x6 m, šedý – nový 

3. stan o rozmere 3x6 m, zelený - použitý   

4. pivný set  – 20 ks, (40 lavíc a 20 stolov) 

(ďalej len „Predmet nájmu“). 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ týmto za odplatu prenecháva Predmet nájmu 

na dočasné užívanie Nájomcovi. 

 
Článok II 

Doba nájmu 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu určitú, od 23.07.2021 od 14 hod. do 

25.07. 2021 do 14 hod. 

 



Článok III 
Nájomné 

 
1) Nájomné za užívanie Predmet nájmu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 86,-€,  

slovom Osemdesiatšesťeur. 

1. stan o rozmere 4x8m, bielej farby – nový             5,-€/deň            10,-€ 

2. stan o rozmere 3x6 m, šedý – nový                        2,-€/deň              4,-€ 

3. stan o rozmere 3x6 m, zelený - použitý                 1,-€/deň              2,-€ 

4. stôl  – 20 ks,                                                              0,75€/deň           30,-€ 

5. lavica 40 ks                                                                0,50€/deň           40,-€ 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné bezhotovostne, prevodom na 

účet prenajímateľa. Nájomné je splatné do 30. 07.2021. 

3) V prípade nepriaznivého počasia (neuskutočnenie akcie alebo obmedzene), nájomca zaplatí 

50% nájom t. j. 43,-€. 

 

Článok IV 
Práva a povinnosti nájomcu 

 
1) Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na 

Predmete nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú 

škodu. 

2) Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná na Predmete nájmu žiadne 

úpravy. 

3) Nájomca sa zaväzuje, že všetky drobné opravy na Predmete nájmu a údržbu Predmetu 

nájmu potrebné na jeho užívanie si zabezpečí sám na vlastné náklady. 

4) Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predošlého 

písomného súhlasu prenajímateľa. 

5) V prípade straty, poškodenia alebo zničenia predmetu nájmu, uhradí nájomca náklady na 

opravu alebo zakúpi nový predmet nájmu. 

6) Zmeny na Predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami. 

 

Článok V 



Práva a povinnosti prenajímateľa 
 

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie.  

2) O odovzdaní a prevzatí Predmetu nájmu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý bude 

pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1 

4) Prenajímateľ sa zaväzuje, zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv, spojených 

s užívaním Predmetu nájmu. 

 

Článok VI 
Skončenie nájmu 

 
1) Nájomný pomer zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý. 

 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných, číslovaných dodatkov.  

4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre Nájomcu a 

jeden pre Prenajímateľa. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a zodpovedá 

ich skutočnej a slobodnej vôli na znak čoho ju podpisujú. 

 

V Lúke,  dňa 20.07.2021 

 

 
.......................................................   .......................................................  

  prenajímateľ                             nájomca 
 
 



Príloha č. 1 

 

 

Protokol o prevzatí predmetu nájmu: 

 

 
1. stan o rozmere 4x8m, bielej farby - nový 

2. stan o rozmere 3x6 m, šedý – nový 

3. stan o rozmere 3x6 m, zelený - použitý   

4. pivný set  – 20 ks, (40 lavíc a 20 stolov) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prevzal: 
 
 
Dňa: 


