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ZMLUVA O NÁJME SVADOBNÉHO INVENTÁRU 
 
 
 
Odovzdávajúci:    meno a priezvisko (obchodné meno): FLORIL, s.r.o. 

 bydlisko (sídlo):                 Tri Vody I 1771, Malinovo 900 45 
     46 030 859  

 
 
(v ďalšom odovzdávajúci) 
 
 
Preberajúci:  meno a priezvisko (obchodné meno):            ................................................................. 

bydlisko (sídlo):                               .................................................................       
   tel. kontakt                                            ................................................................. 
 
 
(v ďalšom preberajúci) 
 
 

článok I 
Predmet nájmu 

 
Predmetom zmluvy je prenájom svadobného inventáru: 
 
Sada na candybar: 
 
2x veľký oválny biely podnos 
1x drevený veľký podnos 
1x drevený malý podnos 
1x sklenený stojan na cheesecake 
2x poschodový biely etažér  
1x biely stojan/polička na podstavci 
1x LED nápis "Love" 
1x fotorámik s nápisom "Candy bar" 
1x plastový box, v ktorom je umiestnený inventár (ďalej len „Svadobný inventár“). 
 
 
 
 

článok II 
Cena prenájmu  

 
Odovzdávajúci a preberajúci sa pri predmete nájmu dohodli na cene prenájmu:   25,- EUR 
(slovami ..........-- dvadsaťpäť --...... EUR), ktorá bude vyplatená v hotovosti do rúk odovzdávajúceho ihneď  
po podpise tejto zmluvy. Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

 
 

článok III 
Záloha 

 
Odovzdávajúci a preberajúci sa pri predmete nájmu dohodli na cene vratnej zálohy za svadobný inventár 
v sume :   100,- EUR (slovami ..........-- sto --...... EUR), ktorá bude rovnako vyplatená v hotovosti do rúk 
odovzdávajúceho ihneď po podpise tejto zmluvy. Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

 
 
V prípade, ak dohodnutá cena prenájmu a cena zálohy za Predmetný svadobný inventár podľa článku II 
a článku III Zmluvy nebude Preberajúcim uhradená riadne a včas, je Odovzdávajúci oprávnený ihneď odstúpiť 
od tejto Zmluvy.  
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článok IV 

Prevzatie a vrátenie svadobného inventáru 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že prenájom svadobného inventáru začína dňom podpisu tejto zmluvy, najviac 
však 2 dni pred svadobným dňom a je možné si ho prevziať iba osobne v sídle Odovzdávajúceho.  
Inventár je potrebné vrátiť najneskôr do:   dňa: ............................................hodiny: ....................................... 
 
 
 
 

článok V 
Stav predmetu zmluvy 

 
Odovzdávajúci vyhlasuje že: 
1. oboznámil preberajúceho so stavom predmetnej veci a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne 

závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu predmetnej veci 
2. že Predmetný svadobný inventár je v stave:  
 

BEZCHYBNÝ 
 
Preberajúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného svadobného inventáru riadne oboznámil a prenajíma si 
ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 
 
 
 
 

článok VI 
Pokuty 

 
1. Preberajúci sa zaväzuje vrátiť inventár najneskôr do termínu uvedeného v článku IV tejto zmluvy. 

V prípade, že preberajúci predmet prenájmu nevráti do termínu určeného v tejto zmluve, je povinný 
zaplatiť pokutu za oneskorené vrátenie v sume 10€ / každý začatý deň. Pokuta sa automaticky 
odpočíta zo sumy zaplatenej zálohy uvedenej v článku III a Preberajúcemu bude vrátená len suma 
zálohy v pomernej výške. 
 

2. Preberajúci sa zaväzuje vrátiť inventár v stave, v akom si ho prevzal podľa článku V a v zložení 
podľa článku I tejto zmluvy. V prípade, že preberajúci predmet prenájmu nevráti v stave, v akom si 
ho prevzal, alebo ho vráti poškodený, neúplný, či neprimerane znečistený, je Odovzdávajúci 
oprávnený odpočítať zo zaplatenej zálohy hodnotu poškodených predmetov podľa nasledovného 
cenníka: 
 
Veľký oválny biely podnos  6€/ks 
Drevený veľký podnos 13€ 
Drevený malý podnos 7€ 
Sklenený stojan na cheesecake 13€ 
Poschodový biely etažér  15€/ks 

Biely stojan/polička na podstavci 4€ 
LED nápis "Love" 5€ 
Fotorámik s nápisom "Candy bar" 5€ 
Plastový box s vrchnákom  10€ 

 
 
 

 
 
V .........................................................,      dňa ................ 
 
 
 
............................................................   ........................................................... 
Odovzdávajúci      Preberajúci 

 
 


