
Všeobecné obchodné podmienky prenájmu techniky spoločnosti RL 
(ďalej len „VOP“) 

 
 

1.1 Spoločnosť RL prenecháva Klientovi za 
odplatu techniku podľa špecifikácie 
v preberacom protokole, aby ju Klient počas 
dohodnutej Doby nájmu využíval na 
prevádzkovanie podľa jej technického 
určenia na mieste dohodnutom Zmluvnými 
stranami. Klient sa zaväzuje za prenájom 
techniky zaplatiť spoločnosti RL nájomné 
v zmysle cenníka a cenovej ponuky 
spoločnosti RL. 

1.2 Tieto VOP sú súčasťou všetkých cenových 
ponúk spoločnosti RL a všetkých zmluvných 
vzťahov s Klientom, predmetom ktorých je 
prenájom techniky. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli a Klient 
vyslovene súhlasí s tým, že okamihom 
akceptovania cenovej ponuky spoločnosti 
RL uzatvára nájomnú zmluvu, predmetom 
ktorej je prenájom techniky s podmienkami 
špecifikovanými v týchto VOP a/alebo 
v cenovej ponuke. V prípade, že nie je 
zrejmé, kedy nastal okamih akceptovania 
cenovej ponuky, za moment uzatvorenia 
nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je 
prenájom techniky, sa považuje okamih 
prevzatia techniky Klientom za účelom 
prenájmu od spoločnosti RL. 

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré 
z ustanovení týchto VOP ukáže ako neplatné 
alebo nevykonateľné, nemá táto neplatnosť 
alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť 
a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP. 
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného 
odkladu potom, ako zistia, že niektoré 
z ustanovení VOP je postihnuté 
neplatnosťou alebo nevykonateľnosťou 
nahradiť takto dotknuté ustanovenia VOP 
ustanoveniami novými, ktorých obsah bude 
v čo najväčšej miere v súlade s vôľou 
Zmluvných strán v čase uzatvorenia 
nájomnej zmluvy. 

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 
rozdielov medzi znením týchto VOP 
a cenovej ponuky, majú ustanovenia cenovej 
ponuky prednosť. 
 
2. Doba nájmu a trvanie nájomnej 

zmluvy 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Doba nájmu 

techniky je stanovená v cenovej ponuke.   
2.2 Po skončení Doby nájmu je Klient povinný 

vrátiť techniku na miesto určené v cenovej 
ponuke alebo na dodacom liste alebo 

v preberacom protokole, v čase určenom 
spoločnosťou RL, a to na základe 
písomného preberacieho protokolu. Pokiaľ 
miesto vrátenia nie je určené, Klient je 
povinný vrátiť techniku do skladu 
spoločnosti RL nachádzajúceho sa na ulici 
Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji, 90028. 
Pokiaľ čas určenia nie je určený, Klient je 
povinný vrátiť techniku najneskôr 
v posledný deň Doby nájmu v čase medzi 
9:00 – 16:00 hod. 

2.3 V prípade, že Klient nevráti techniku 
v riadnom stave, v potrebnom množstve 
a/alebo v dohodnutej dobe, má spoločnosť 
RL právo na zaplatenie sankčného 
nájomného vo výške trojnásobku 
priemerného denného nájomného podľa 
cenovej ponuky denne až do času riadneho 
vrátenia techniky spoločnosti RL a Klient sa 
zaväzuje sankčné nájomné zaplatiť. 

2.4 V prípade, že Klient nevráti techniku 
v riadnom stave, zaväzuje sa spoločnosti RL 
nahradiť škodu a zaplatiť všetky náklady 
spojené s odstraňovaním tohto vadného 
stavu techniky, a to na základe výzvy 
spoločnosti RL doručenej Klientovi v lehote 
v nej určenej. V prípade, že Klient nevráti 
techniku, zaväzuje sa spoločnosti RL 
zaplatiť všetky náklady spojené so 
zabezpečením novej techniky rovnakého 
druhu, a to na základe výzvy spoločnosti RL 
doručenej Klientovi v lehote v nej určenej. 
Klient sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti RL 
v prípade omeškania so záväzkom vrátiť 
techniku, všetky prípadné náklady spojené 
so zabezpečovaním náhradnej techniky pre 
potreby iného klienta, vrátane prípadného 
ušlého zisku, a to na základe výzvy 
spoločnosti RL doručenej Klientovi v lehote 
v nej určenej. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že 
Klient nevráti techniku riadne a včas ani po 
uplynutí dodatočnej lehoty dvoch dní po 
uplynutí Doby nájmu podľa cenovej ponuky, 
má spoločnosť RL právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100 % z celkovej 
sumy nájomného vrátane sankčného 
nájomného a úrokov z omeškania. 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť 
RL je oprávnená odstúpiť od tejto nájomnej 
zmluvy v prípade podstatného porušenia 
povinností Klienta, t. j. predovšetkým, nie 
však výlučne v prípade omeškania 



s povinnosťou zaplatiť akýkoľvek peňažný 
záväzok spoločnosti RL, v prípade 
omeškania Klienta s vrátením techniky 
o viac ako 5 dní, v prípade poškodenia 
techniky, v prípade, že sa akékoľvek 
vyhlásenie Klienta ukáže ako nepravdivé, 
neplatné a/alebo neúplné. Odstúpenie je 
účinné okamihom doručenia oznámenia 
Klientovi. 
 
3. Platobné podmienky 

3.1 Cenová ponuka spoločnosti RL je bez DPH, 
pokiaľ nie je uvedené inak. K fakturovanej 

sume nájomného bude pripočítaná DPH 
v príslušnej výške podľa právnych predpisov 
platných v čase vystavenia faktúry. 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné je 

splatné: 
3.2.1 na základe faktúry vystavenej 

spoločnosťou RL do 14 dní od dňa 
vystavenia, a to na účet uvedený vo 
faktúre, alebo  

3.2.2 na základe zálohovej faktúry po 
potvrdení cenovej ponuky Klientom 
a Klient sa ju zaväzuje uhradiť. 
Zmluvné strany sa dohodli a Klient 
berie na vedomie, že pokým bude v 
omeškaní s riadnym a včasným 
splnením záväzku zaplatiť nájomné 
podľa zálohovej faktúry, spoločnosť 
RL sa nedostane do omeškania so 
záväzkom poskytnúť techniku na 
prenájom. Splatnosť zálohovej 
faktúry je 3 dni odo dňa jej 
vystavenia spoločnosťou RL; 
a to v zmysle cenovej ponuky 

3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
podľa príslušných právnych predpisov. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti, je Klient oprávnený 
faktúru vrátiť a požadovať jej doplnenie. 

3.4 V prípade, ak je Klient v omeškaní 
s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku 
podľa nájomnej zmluvy alebo VOP, má 
spoločnosť RL právo na zaplatenie úrokov 
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania a Klient sa úroky 
z omeškania zaväzuje zaplatiť. 

 
4. Dodacie podmienky 

4.1 Klient berie na vedomie, že cenová ponuka 
spoločnosti RL má platnosť 14 dní odo dňa 
jej vyhotovenia. Cenová ponuka spoločnosti 
RL obsahuje nájomné za techniku, pokiaľ 
nie je uvedené inak cenová ponuka 

spoločnosti RL nezahŕňa inštaláciu, 
prevádzku, skladanie, dopravu, poistenie, 
opravy apod. 

4.2 Spoločnosť RL si vyhradzuje právo 
v ktoromkoľvek momente neposkytnúť 
Klientovi techniku aj bez uvedenia dôvodu. 

4.3 Klient berie na vedomie, že Technika je 
dodávaná EXW (Incoterms 2010) zo skladu 
spoločnosti RL nachádzajúceho sa na ulici 
Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji, 90028. 
Klienta sa zaväzuje prevziať Techniku 
v lehote určenej v cenovej ponuke. 
Zodpovednosť za techniku a nebezpečenstvo 
vzniku škody na technike prechádza na 
Klienta okamihom prevzatia techniky 
Klientom za účelom prenájmu od 
spoločnosti RL, vrátane škody vzniknutej z 
dôvodu vyššej moci. Klient berie na 
vedomie a súhlasí, že doprava techniky je 
realizovaná na náklady a zodpovednosť 
Klienta. 

4.4 Klient berie na vedomie, že podpisom 
preberacieho alebo dodacieho listu 
potvrdzuje, že technika je v náležitom 
riadnom stave a je spôsobilá na 
prevádzkovanie podľa jej technického 
určenia. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že 
sa spoločnosť RL zaviaže zabezpečiť 
akékoľvek iné práce súvisiace s prenájmom 
techniky, Klient je povinný na svoje náklady 
a zodpovednosť zabezpečiť všetky potrebné 
právne a faktické úkony umožňujúce 
realizáciu týchto prác, predovšetkým, nie 
však výlučne - dostatočný prístup pre 
pracovníkov spoločnosti RL potrebný na 
realizáciu týchto prác, vrátane prístupu 
mechanizmov, lešenia a pod., dostatočnú 
pripravenosť miesta pre realizáciu týchto 
prác, dostatočný priestor pre realizáciu 
týchto prác. V prípade, že sa Klient dostane 
do omeškania so zabezpečením týchto 
úkonov a spoločnosti RL s tým vzniknú 
náklady, zaväzuje sa Klient všetky tieto 
náklady zaplatiť spoločnosti RL na základe 
výzvy spoločnosti RL doručenej Klientovi 
v lehote v nej určenej. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek 
náklady vyplývajúce z colných predpisov, 
vrátane zabezpečenia prepravných 
dokumentov a/alebo colných dokumentov 
(JCD, ATA karnet) znáša Klient. 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť 
RL je oprávnená dodať techniku aj po 
častiach. 



 
5. Práva, povinnosti a vyhlásenia 

Zmluvných strán 
5.1 Klient vyhlasuje, že je spôsobilý riadne 

a včas splniť povinnosti vyplývajúce 
z týchto VOP.  

5.2 Klient vyhlasuje, že je schopný riadne 
používať techniku, pozná jej stav a ovláda 
manipuláciu s ňou. Klient sa zaväzuje na 
manipuláciu s technikou využívať výlučne 
k tomu odborne spôsobilé osoby. 
Spoločnosť RL sa zaväzuje na požiadanie 
poskytnúť Klientovi návod na použitie 
techniky.  

5.3 Klient berie na vedomie a vyslovene súhlasí 
s tým, že spoločnosť RL nenesie 
zodpovednosť za škodu, ušlý zisk v spojení 
s touto zmluvou. Klient berie na vedomie, že 
spoločnosť RL nenesie zodpovednosť za 
škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku 
použitia techniky. 

5.4 Klient berie na vedomie, že technika zostáva 
počas celej doby nájmu vo vlastníctve 
spoločnosti RL. 

5.5 Klient berie na vedomie a súhlasí, že na 
technike nevykoná žiadne zmeny bez 
písomného súhlasu spoločnosti RL. 

5.6 Klient sa zaväzuje zabezpečiť poistenie 
techniky na svoje náklady a zodpovednosť 
počas celej Doby nájmu. 

5.7 Klient sa zaväzuje zabezpečiť, že technika 
nebude použitá v rozpore s jej technickým 
určením, v rozpore s príslušnými právnymi 
predpismi a v rozpore s pokynmi spoločnosti 
RL. Klient sa zaväzuje na svoju 
zodpovednosť a náklady zabezpečiť všetky 
príslušné povolenia potrebné na jej 
prevádzkovanie. 

5.8 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že 
nie je oprávnený poskytnúť techniku ďalšej 
osoba, ani umožniť jej použitie ďalšou 
osobou. 

5.9 Klient týmto poskytuje spoločnosti RL 
neodvolateľný a bezpodmienečný sľub 
odškodnenia, v zmysle ktorého sa na prvú 
písomnú výzvu spoločnosti RL zaväzuje 
uhradiť jej všetky škody a výdavky, ktoré 
spoločnosť RL utrpí alebo vynaloží v 
dôsledku uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy 
a plnením povinností spoločnosti RL z nej 
vyplývajúcich. V tejto súvislosti Klient 
potvrdzuje, že spoločnosť RL požiadal 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy, pričom 
spoločnosť RL tak nebola povinná urobiť. 

Sľub odškodnenia v zmysle tohto bodu sa 
vzťahuje aj na situáciu, kedy bude Klient 
v porušení ktorejkoľvek svojej povinnosti 
v zmysle tejto nájomnej zmluvy a tento stav 
(porušenie povinnosti, vrátane následkov) 
nie je napravený alebo inak odstránený zo 
strany Klienta k spokojnosti spoločnosti RL 
ani v lehote 14 dní od doručenia písomnej 
výzvy na nápravu zo strany spoločnosti RL 
Klientovi – v takom prípade je Klient 
povinný uhradiť spoločnosti RL na jeho 
výzvu všetku škody a výdavky (vrátane 
výdavkov na právne zastúpenie), ktoré sú 
potrebné na to, aby sa dosiahol stav, ako 
keby príslušná povinnosť Klienta bola 
splnená riadne a včas. Spoločnosť RL sa 
zároveň zaväzuje, že výkon jeho práva 
vyplývajúceho mu z tohto sľubu ním nebude 
neodôvodnene zneužívaný, nebude 
v rozpore so zásadami poctivého 
obchodného styku, ani v rozpore s dobrými 
mravmi súťaže na trhu.  
 

6. Všeobecné ustanovenia 
6.1 Klient berie na vedomie, že spoločnosť RL 

je oprávnená postúpiť práva a povinnosti 
z tejto nájomnej zmluvy na tretiu osobu aj 
bez súhlasu Klienta. Klient nie je oprávnený 
previesť práva a povinnosti z tejto nájomnej 
zmluvy na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho súhlasu spoločnosti RL, 
spoločnosť RL sa zaväzuje bezdôvodne 
neodoprieť súhlas v zmysle tohto 
ustanovenia. 

6.2 Klient berie na vedomie a súhlasí, že 
spoločnosť RL je oprávnená jednostranne 
upravovať znenie týchto VOP. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné 
vzťahy založené nájomnou zmluvou, 
prípadne jej neplatnosťou, zrušením, alebo 
porušením záväzkov z nej vyplývajúcich 
(vrátane záväzkov na náhradu škody), sa 
budú spravovať slovenským právnym 
poriadkom, a to najmä Obchodným 
zákonníkom. 

6.4 Zmluvné strany si na riešenie sporov zo 
svojho zmluvného vzťahu založeného 
nájomnou zmluvou alebo jej neplatnosťou, 
zrušením alebo porušením záväzkov z nej 
vyplývajúcich, vrátane sporov z nároku na 
náhradu škody dohodou zakladajú právomoc 
slovenských súdov. Táto právomoc je 
výlučná.  

 


