
Zmluva o nájme - VZOR 

 
 

Prenajímateľ:  JURKI-HAYTON s.r.o., Prístavná 2, 821 09 Bratislava 

   zastúpená:  Ing. Martišová Lívia 

   tel.spojenie:  58 28 00 31      

e-mail:                        livia.martisova@jurki.sk 

   telefónne spojenie na kurty: 58 28 00 40, 53 63 73 16 

 

 

Nájomca:  Meno – priezvisko :       

Adresa :                        

Číslo telefónu :  

e-mail adresa :        

 

                   

                               

                                                                        ČL. I. 

 

Predmet nájmu 

 

 

Predmetom tejto zmluvy je nájom tenisových kurtov na Prístavnej ul. č.2 

 

 

 

Čl. II. 

 

 

Doba nájmu 

 

Táto zmluva sa uzatvára na: 

  

dobu od: 01.04.2012     do: 31.10.2012 

 

 

Pondelok:  od:  do: kurt č.:        

Utorok:  od:  do: kurt č.:        

Streda:  od:  do: kurt č.:        

Štvrtok:  od:  do: kurt č.:        

Piatok:  od:  do: kurt č.:        

Sobota:  od:  do: kurt č.:        

Nedeľa:  od:  do: kurt č.:        

 

 

Začiatok sezóny na kurtoch JURKI: 01.04.2012 

Koniec sezóny na kurtoch   JURKI: 31.10.2012 

Nepretržitá prevádzka. 
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Čl. III. 

 

 

Cena a splatnosť  nájomného 

 

Nájomné za užívanie predmetu nájmu (ďalej len tenisové ihrisko) je stanovené na 

základe dohody zmluvných strán vo výške 4.00 EUR/hod. za mesiace apríl, máj, jún 

a október a 2,80 €/hod. za mesiace júl, august a september.  Cena je stanovená paušálne na 

riziko nájomcu. 

 

Večerné osvetlenie ihrísk na sumu 3.00 EUR/hod. s DPH (toto len v prípade, keď 

nájomca  požiada prenajímateľa o jeho zapnutie). Nájomca zaplatí osvetlenie podľa jeho 

dĺžky zapnutia, po skončení hry pri pokladni na čerpacej stanici.  

 

 

 

Čl. IV. 

 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

 

Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi tenisové ihrisko v stave spôsobilom na 

bežné a dohovorené užívanie. Prenajímateľ má právo v prípade konania turnajov upraviť 

nájomcovi dohodnuté termíny po vzájomnej dohode. 

 

 

Čl. V. 

 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

Nájomca sa zaväzuje užívať tenisové ihrisko v rozsahu pokynov umiestnených na 

oplotení pred vstupom na kurty, a to pre seba ako aj pozvaných hostí, za ktorých zodpovedá. 

Nájomca bude rešpektovať zákaz kŕmenia psov firmy JURKI-HAYTON. 

 

 

 

Čl. VI. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Súčasťou zmluvy je doklad o zaplatení nájomného za užívanie tenisového ihriska. 

Obidve strany (nájomca i prenajímateľ) sa zaväzujú dodržať všetky podmienky zmluvy, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 



Pri mesačne platenom nájme je nájomca povinný uhradiť sumu za celý mesiac do 

10. dňa predchádzajúceho mesiaca, inak stráca rezerváciu na celý mesiac. V prípade 

nepriaznivého počasia sa peniaze nevracajú, je potrebné si dohodnúť náhradný termín, 

 

Platba sa vykonáva na ČS JURKI. Nájomca je povinný na doklad o úhrade 

uviesť svoje meno a termín, ktorého úhrada sa týka a odovzdať takto vyplnený doklad 

obsluhe čerpacej stanice. 

 

Za neúčasť na rezervovanej hodine sa náhradný termín resp.vrátenie peňazí 

neposkytuje. Je potrebné si nájsť za seba náhradu. 

Sledujte vývesnú tabuľu, kde budú uvedené termíny konania turnajov, na ktoré 

neplatia rezervácie. Za zaplatené hodiny bude poskytnutý náhradný termín. 

                                                          

   

 

 

 

ROZPIS HODÍN A PLATIEB       

 

 

 

                                                            Obj.dni      Hod.spolu     EUR spolu       Platba 

 

 

Od 01.04.2012 do 30.04.2012   sezónna 

Od 01.05.2012 do 31.05.2012                                                                                                                      

Od 01.06.2012 do 30.06.2012                                                                                                                          

Od 01.07.2012 do 31.07.2012                                                                                                                            

Od 01.08.2012 do 31.08.2012                                                                                                             

Od 01.09.2012 do 30.09.2012                                                                                                                                                      

Od 01.10.2012 do 31.10.2012                                                                                                                                      

 

S p o l u :                                                                                               

 

 

 

V Bratislave, dňa   

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––                                       ––––––––––––––––––––––––– 

              Nájomca                                                                                    Prenajímateľ 

                                                                                                        JURKI – HAYTON s.r.o 

  Prístavná 2, Bratislava 

                                                                                                                                                                               


