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Nájomné podmienky 

1. Nájomná zmluva 

Nájomnou zmluvou eTechnology s.r.o. prenecháva nájomcovi za odplatu audiovizuálne zariadenia 

(ďalej len zariadenie), aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval. Súčasťou dodávky môže byť tiež 

inštalácia zariadenia a jeho deinštalácia, prípadne aj obsluha. Zariadenie je vo vlastníctve eTechnology 

s.r.o. po celú dobu prenájmu. K uzavretiu nájomnej zmluvy dochádza spravidla na základe dopytu, 

resp. záväznej objednávky. 

 

2. Kontaktná osoba 

Kontaktnými osobami eTechnology s.r.o., ktoré sú vo veci oprávnené konať, sú tzv. zodpovedná 

osoba, ktorá zodpovedá najmä za spracovanie a vybavenie objednávky a tzv. technik, ktorý je 

zodpovedný najmä za inštaláciu zariadenia a jeho odovzdanie nájomcovi. Nájomca vždy označí aspoň 

jednu kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená vo veci konať. 

 

3. Náležitosti záväznej objednávky 

Náležitosťami tzv. Prenájmu - rezervácie - záväznej objednávky sú: číslo objednávky, označenie 

zmluvných strán a ich kontaktné osoby, popis jednotlivých položiek, ich čísla, množstvo či merné 

jednotky, jednotkové ceny bez DPH, výška DPH, výška prípadnej zľavy, sumy bez DPH, celková 

výška ceny bez DPH a s DPH, miesto inštalácie zariadenia, jej začiatok a koniec, miesto prevzatia 

zariadenia, doba trvania nájmu, t.j. jeho začiatok a koniec, miesto vrátenie zariadenia. 

 

4. Spôsob predania zariadenia 

eTechnology s.r.o. odovzdáva zariadenia nájomcovi v mieste a čase, ktoré sú stanovené v nájomnej 

zmluve, ktorá má podobu tzv. protokolu o prenájme – nájomnej zmluvy. Pri dodávke samotného 

zariadenia (tzv. Technické poskytnutie) je zariadenie spravidla odovzdávané v sídle eTechnology s.r.o. 

alebo doručené kuriérskou spoločnosťou. Ak je súčasťou dodávky tiež inštalácia a deinštalácia, popr. 

tiež obsluha, dochádza k odovzdaniu na mieste určenom nájomcom. 

 

5. Protokol o prenájme – nájomná zmluva 

Pri odovzdaní zariadenia nájomcovia nájomcu vždy podpíše preberací protokol, ktorý má podobu tzv. 

protokolu o prenájme - nájomná zmluva obsahuje tieto náležitosti: číslo objednávky, označenie 

zmluvných strán, technický popis jednotlivých položiek, ich čísla, výrobné čísla, hodnoty jednotlivých 

prenajímaných položiek, množstvo či merné jednotky, sumy (t.j. výška prenájmu a cena poskytnutej 

služby obsluhy), celková výška ceny bez DPH a s DPH, kontaktná osoba nájomcu, miesto inštalácie  
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zariadenia, jej začiatok a koniec, miesto prevzatia zariadenia, doba trvanie prenájmu, t.j. jeho začiatok 

a koniec, miesto vrátenia zariadenia. 

 

6. Prenájom zariadenia 

Nájomca je oprávnený dať prenajaté zariadenie do prenájmu len so súhlasom eTechnology s.r.o. 

Súhlas musí byť písomný, pričom eTechnology s.r.o. vždy udelí súhlas iba s podnájmom konkrétnej 

fyzickej alebo právnickej osobe, označené nájomcom. Ak nájomca dá zariadenie do prenájmu bez 

takého súhlasu eTechnology s.r.o., má eTechnology s.r.o. právo odstúpiť od nájomnej zmluvy. 

 

7. Predchádzanie škodám 

Nájomca je povinný starať sa o to, aby na prenajatom zariadení nevznikla škoda. eTechnology s.r.o. 

môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak používa nájomca napriek písomnej výstrahe zariadenie 

takým spôsobom, že eTechnology s.r.o. vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda. 

 

8. Skončenie nájmu 

Prenájom skončí uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný, ak sa nedohodne eTechnology s.r.o. s 

nájomcom písomne inak. Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajaté zariadenia v stave 

zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania, popr. v stave, v akom zariadenie prevzal, s 

prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu 

prenajatého zariadenia v dôsledku jeho zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, 

ktorým umožnil k prenajatému zariadenie prístup. 

 

9. Potvrdenie o vrátení prenajatého zariadenia 

Pri skončení nájmu, resp. pri vrátení prenajatého zariadenie vykoná eTechnology s.r.o. so súhlasom 

nájomcu prípadné zmeny protokolu o prenájme – nájomnú zmluvy v súlade so skutočným stavom tak, 

že do prázdnych rámčekov u jednotlivých položiek vyplní množstvo či merné jednotky, ktoré boli 

nájomcom skutočne odobrané. Súčasne škrtne pôvodné údaje pred rámčekom. eTechnology s.r.o. i 

nájomca potvrdí vrátenie zariadenia a správnosť opravených údajov svojím podpisom. 

 

10. Nájomné a spôsob platenia 

Nájomca je povinný platiť nájomné, t.j. ceny dohodnuté podľa platného cenníka a to na základe 

daňového dokladu - faktúry vystavenej eTechnology s.r.o. Podkladom pre fakturáciu je protokol o 

prenájme - nájomná zmluva, pričom v prípade jeho zmeny fakturuje eTechnology s.r.o. Ceny 

jednotlivých položiek podľa skutočného stavu. Faktúry sú splatné pred doručením tovaru (resp. ak sa 

nedohodlo inak), pričom okamihom zaplatenia je pripísanie úhrady na účet eTechnology s.r.o. Ak je 
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nájomca v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť eTechnology s.r.o. zákonné úroky z 

omeškania. 

 

11. Omeškanie nájomcu 

Ak nájomca vráti zariadenie po dobe dohodnutej v zmluve, je povinný platiť nájomné až do vrátenia 

zariadenia eTechnology s.r.o. Ak je nájomca s vrátením zariadenia v omeškaní, je navyše povinný 

zaplatiť aj poplatok z omeškania. 

  


