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Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí – nájom tabúľ pre elektronický 

prehľad správ 

č. SE-OD1-2022/003539-001 
uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 663 a nasl. 

vrátane § 721 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

Obchodné meno: amena display, s. r. o. 

Sídlo:   Heydukova 4, 811 08 Bratislava 

Zapísaný:  OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 103977/B 

IČO:   48 152 846 

DIČ:   2120090115 

IČ DPH:  SK2120090115 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

IBAN:   SK49 0200 0000 0035 1052 9557 

V zastúpení:  Ing. Pavol Amena - konateľ 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

Nájomca: 

Názov:   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej  

   republiky 

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 

Zastúpenie:  Mgr. Tomáš Oparty - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

   Slovenskej republiky, plnomocenstvo č. SL-OPS-2021/001914-045 zo dňa 

   07.04.2021 

IČO:   00 151 866 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

(ďalej ako „nájomca“) 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom tabúľ pre elektronický prehľad správ - svetelných navigácií 

podľa tejto špecifikácie: 

a) Smart display SCOUT, vzdialenosť čitateľnosti 70m – 150m; množstvo: 3ks, 

b) Smart display ONE, vzdialenosť čitateľnosti 150m – 300m; množstvo: 4 ks. 

 

2. Prenajímateľ prenecháva svetelné navigácie spolu s príslušenstvom podľa bodu 1. tohto článku do 

dočasného užívania nájomcovi za účelom jeho využitia v mieste nájmu 
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3. Prenajímateľ je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu nájmu subdodávateľom iba 

s predchádzajúcim písomným súhlasom nájomcu. 

 

Článok II. 

Doba trvania a zánik zmluvy

1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na dobu 95 

(deväťdesiat päť) kalendárnych dní alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

2. Táto zmluva zaniká aj: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v tejto dohode, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s výpovednou 

lehotou 5 (päť) dní, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede 

druhej zmluvnej strane, 

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade jej 

podstatného porušenia, pričom za podstatné porušenie sa považuje porušenie 

akejkoľvek povinnosti stanovenej touto zmluvou. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné 

dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok III. 

Výška nájmu, dodanie predmetu nájmu a spôsob úhrady

 

1. Cena nájmu bola stanovená na celkovú dobu nájmu dohodou zmluvných strán nasledovne: 

Denné nájomné 1 ks Smart Display SCOUT s príslušenstvom  64,00€ bez DPH 

Denné nájomné 1 ks Smart Display SCOUT s príslušenstvom  76,80€ s DPH 

Denné nájomné 1 ks Smart Display ONE s príslušenstvom   75,61€ bez DPH 

Denné nájomné 1 ks Smart Display ONE s príslušenstvom   90,73€ s DPH 

Maximálne nájomné za 95 kalendárnych dní spolu    46.971,80€ bez DPH 

Maximálne nájomné za 95 kalendárnych dní spolu   56.366,16€ s DPH 

2. Plnenie predmetu nájmu sa uskutoční čiastkovo na základe vystavenej písomnej objednávky. 

Čiastková objednávka bude vystavená na dobu najviac 30 (tridsať) kalendárnych dní. 

 

3. Pri odovzdaní predmetu nájmu bude spísaný písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

nájmu. 

 

4. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní, fakturácia bude realizovaná najneskôr 15 (pätnásť) kalendárnych 

dní po ukončení termínu nájmu uvedeného na čiastkovej objednávke.  

 

5. V prípade omeškania nájomcu s akýmikoľvek platbami podľa tejto zmluvy je nájomca povinný 

zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške za každý deň omeškania. 
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Článok IV. 

Doprava predmetu nájmu a umiestnenie predmetu nájmu

1. Všetky náklady na prepravu predmetu nájmu pri začatí nájmu do miesta, kde bude predmet nájmu 

umiestnený a pri skončení nájmu do sídla prenajímateľa je povinný znášať prenajímateľ, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Prenajímateľ zabezpečí na svoje náklady v mieste, kde bude 

predmet nájmu umiestnený, vyloženie a inštaláciu predmetu nájmu pri začatí nájmu a odinštalovanie 

a naloženie pri skončení nájmu. 

 

2. Prenajímateľ vykoná zmenu miesta inštalácie predmetu nájmu na základe požiadavky nájomcu. 

 

3. Predmet nájmu bude umiestnený na vybraných hraničných priechodoch Slovenskej republiky 

s Ukrajinou určených na základe objednávky.  

 

4. Kontaktnými osobami na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy sú: 

a) za prenajímateľa:  

b) za nájomcu:  

 

Článok V. 

Povinnosti nájomcu

1. Nájomca je povinný pripraviť plochu pre umiestnenie predmetu nájmu podľa pokynov prenajímateľa. 

 

2. Nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu tretej osobe. V prípade porušenia tejto 

zmluvnej povinnosti je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 

3. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu na dohodnutom mieste a k dohodnutému účelu riadne 

tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. 

 

4. Nájomca je povinný okamžite hlásiť prenajímateľovi zničenie alebo poškodenie predmetu nájmu 

alebo stratu spolu so zničením alebo poškodením príslušenstva. 

 

5. Nájomca je povinný uhradiť všetky škody ním spôsobené, ktoré vznikli na predmete nájmu po dobu 

nájmu nad rámec bežného opotrebovania.

 

 

Článok VI. 

Povinnosti prenajímateľa 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že znáša všetky škody vzniknuté na predmete nájmu, ktoré neboli 

spôsobené nájomcom. 

 

3. Prenajímateľ vyhlasuje, že ma uzatvorenú platnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú iným osobám v súvislosti s predmetom nájmu s limitom poistného plnenia 150.000,00€. 

Toto poistenie trvá po celý čas platnosti nájomnej zmluvy. 
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4. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť zmenu textu svetelnej navigácie do 30 minút od nahlásenia 

zmeny nájomcom, resp. osobou poverenou nájomcom. 

 

5. Prenajímateľ zabezpečí, že inštaláciu predmetu nájmu vykoná osoba spôsobilá na jeho inštaláciu.  

 

6. Prenajímateľ zabezpečí vykonanie školenia pre zamestnancov nájomcu na údržbu a prevádzku 

predmetu nájmu.  

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky na základe § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

 

3. Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálnu cenu za predmet nájmu nemusia vyčerpať, nakoľko sa 

bude plnenie uskutočňovať čiastkovými objednávkami podľa potreby nájomcu. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že k podpisu tejto zmluvy pristúpili na základe vlastnej, vážne a slobodne 

prejavenej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po dve vyhotovenia. 

 

Za prenajímateľa: 

V Bratislave, dňa ................. 

 

 

 

Ing. Pavol Amena 

konateľ 

 

Za nájomcu: 

V Bratislave, dňa ................. 

 

 

 

Mgr. Tomáš Oparty 

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

Ministerstva vnútra SR 


