
   
 

 

OBJEDNÁVKA 2018 .......... BA 

(Nájomná zmluva) 

 

Nájomca:                                     
   zastúpený štatutárnym zástupcom:...................................................... 

   IČO: .................................................................. 

číslo účtu: ...................................................... 

DIČ: ........................, IČDPH: ........................ 

tel. č.: ................................, fax: ................................, e-mail: 

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

nájomca je zapísaný v registri .............................., oddiel: ....., vl. č._____. 

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

 

si objednáva u 

 

Prenajímateľ: TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C, 831 04 Bratislava 

   zastúpený: Ing. Karol Rýznar, konateľ 

   IČO: 31 371 337 

   číslo účtu: 2627024822/1100 

DIČ: 2020315561, IČDPH: SK2020315561 

   tel. č.:02 496 83 900, fax: 02 44648135, e-mail: info@tebau.sk 

   zapísaný v Obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vl. č. 6902/B 

 

tovar na účely nájmu, ktorý je uvedený v cenovej ponuke č. ............,  príloha č. ............ k tejto 

objednávke v členení: poradové číslo, druh tovaru, jednotková cena denného nájmu 

................................ €, spolu ................................ € bez DPH a spolu s DPH ................................ €. 

Finančný preddavok nájmu:...................................€ (podľa OP A 9) 

 

Požadovaný čas nájmu (doba nájmu): ..................................................... dní od termínu prvého 

odberu tovaru. 

Požiadavka na predĺženie doby nájmu je možná písomne alebo prostredníctvom e-mailu.  

 

Miesto použitia prenajatého tovaru:.................................................................... 

Doprava TEBAU: ........................................................................................................... 

 

Vracaný tovar, ktorý bude vykazovať nedostatky v čistote:  

  

    Žiadam očistiť spoločnosť TEBAU, spol. s r.o.                                    si očistím sám 

            

 

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je cenová ponuka prenajímateľa. Prenajímateľ a nájomca sa 

dohodli podľa § 262 ods. 1, 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, že 

záväzkový vzťah založený touto objednávkou sa riadi Obchodným zákonníkom a Obchodnými 

podmienkami na prenájom hnuteľných vecí spoločnosťou TEBAU, spol. s r.o. zverejnenými na 

www.tebau.sk. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi fakturovanú sumu prenájmu 

v dohodnutej výške a to do 14 dní od vystavenia faktúry. Dolu podpísaný štatutárny zástupca 

nájomcu vyhlasujem ako fyzická osoba prenajímateľovi, že peňažný záväzok nájomcu, ktorý 

vznikne z tejto objednávky vrátane všetkých súvisiacich nárokov z tejto objednávky, ako aj 

Obchodných podmienok splním za nájomcu v náhradnej lehote 7 dní, ak nájomca ani do 14 dní od 

splatnosti faktúr podľa tejto objednávky dlh neuhradí. Všetky zmluvné strany tejto objednávky sa 

dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z  tejto zmluvy (objednávky), vrátane  sporov  o  jej 

platnosť, výklad,  alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady 

škody voči štatutárovi spoločnosti podľa Obchodného zákonníka budú predložené (rozhodované 

rozhodcovským súdom) ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom 
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Zuzanou Valachovou podľa dohody zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (Zákona č. 

244/2002 Z. z. § 6 ods. 1 a 3, § 8 ods. 1). Výber  rozhodcu je ponechaný na žalobcovi alebo 

vybranej právnickej osobe. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských 

pravidiel - ad hoc rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu 

v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa 

podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. 

Podľa Zákona č. 244/2002 Z. z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú osobu ROYAL 

DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45 741 905 podľa Zákona 

č. 244/2002 Z. z. § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 a 2 a). Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 

243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika.  

Objednávka je vyhotovená v troch rovnopisoch, po jednom rovnopise obdržala každá zmluvná 

strana. Nájomca súhlasí s tým, že v prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu je tovar dodaný 

jeho odovzdaním ktorémukoľvek pracovníkovi prítomnému na stavbe alebo šoférovi vozidla, t. j. 

osobe, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená tovar pre nájomcu prevziať. 

V prípade, ak nájomca a prenajímateľ podpísali Objednávku montáže a demontáže lešenia č. 

................................/2018, bude sadzba DPH vychádzať z údajov uvedených v objednávke montáže 

a demontáže lešenia. 

 

 

V ………………………………, dňa …………………………… 

 

 

 

 

Nájomca:       Prenajímateľ: 

 

             Podpis                     Podpis 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


