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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto Všeobecné podmienky prenájmu ( alej  lenď
„VPP”)  sú  neoddelitenou  sú as ou  Zmluvy  oľ č ť
prenájme hnute ných  vecí  ( alej  len „Zmluva“),ľ ď
ktorá  je  uzatvorená  medzi  Prenajímateomľ
a Nájomcom,  predmetom  ktorej  je  do asnýč
prenájom hnutených  vecí  (spravidla  mobilnýchľ
kontajnerov  rôzneho  druhu)  špecifikovaných
v lánku  II. Zmluvy č ( alej  len „PP“). Tieto ď VPP sa
uzatvorením príslušnej Zmluvy stávajú sú as ouč ť
Zmluvy. 

II. DOBA PRENÁJMU
Pokia  vľ  Zmluve  nie  je  uvedené  inak,  je  doba
prenájmu  1  mesiac.  V prípade,  ak  v Zmluve  je
uvedená  iná  doba  nájmu  a  nájomca  vráti  PP
pred asne  alebo  prenajímate  ukon í  zmluvuč ľ č
pred asne  zč  dôvodov  na  strane  nájomcu,  je
prenajímate  oprávnený  žiada  od  nájomcuľ ť
všetky  poskytnuté  z avy  oproti  „Štandardnýmľ
cenníkovým  cenám“  uvedeným  na  stránke
www.mobilbox.sk. V prípade, ak nájomca nevráti
PP  po  ukon ení  nájmu  PP,  takéto  konanie  ječ
považované  za  neoprávnené  užívanie  PP
a zakladá skutkovú podstatu trestného inu.  Akč
si nájomca neprevezme PP v dohodnutej dobe ,
je  prenajímateľ oprávnený  od  Zmluvy  odstúpiť
a uplatniť voči  nájomcovi  zmluvnú  pokutu  vo
výške  1-násobku  výšky  mesa ného  nájmu  zač
prenájom  PP  a  náhradu  škody  (stráženie
a skladovanie PP, dopravné, ušlý zisk, ktoré mal
nájomca počas celej doby prenájmu platiť atď.),
ktorá  mu  vznikla  v dôsledku  neprevzatia  PP
nájomcom. 

III. MIESTO UŽÍVANIA PP
Miesto  užívania  PP  je  uvedené  v Zmluve.
Nájomca  svojim podpisom potvrdzuje  prevzatie
PP, zároveň sa ho zaväzuje použiť len na účel,
na  ktorý  je  určený  a  na  mieste  používania
stanovenom v Zmluve. Nájomca je povinný:

a) umiestni  PP na rovnej spevnenej ploche,ť
naj alej  10  metrov  od  prístupovejď
komunikácie (musí by  priamo prístupný),ť
tak,  aby  nebol  sú as ou  inej  hnute nejč ť ľ
alebo nehnute nej veciľ

b)  ukotvi  PP pomocou oceových kotiev doť ľ
betónových  podkladov  za  asistencie
prenajímatea,  vľ  prípade  ak  ho  na  to
prenajímate  vyzve,ľ

c) Zabezpe i  až po dobu riadneho vráteniačť
PP  prístup  ku  PP  (v  prípade,  ak  je
vlastníkom prístupových resp. pozemkov,
na ktorých je umiestnený PP tretia osoby

aj súhlas ich všetkých vlastníkov),
d) Umožni  kedykovek  prístupť ľ

prenajímate ovi  alebo  ním  poverenejľ
osobe ku PP,

e) v prípade  nájomného  vz ahu  trvajúcehoť
dlhšie   ako  9  mesiacov  je  nájomca
povinný  na  vlastné  náklady  zabezpe ičť
elektrorevíziu  prenajatého  kontajneru,  a
to aj opakovane. 

IV. PLATBY
Nájomca  sa  zaväzuje  vykonávať úhradu
nájomného po ukon ení  nájmu PP. V prípade, akč
je doba nájmu dlhšia ako 30 dní, je prenajímateľ
oprávnený  fakturova  nájomné  priebežneť
v závislosti  od  jeho  rozhodnutia,  spravidla  na
dvojtýždennej/mesa nej  báze.  Splatnos  faktúryč ť
je  spravidla  7 dní.  Nájomca  je  povinný  platiť
nájomné  za  prenájom  PP  v plnom  rozsahu  aj
vtedy,  ak  PP  nemohol  užívať v dôsledku  vád,
poškodenia,  nadmerného  opotrebenia,
nesprávneho  užívania,  vyradenia  z činnosti,  za
ktoré  prenajímateľ nezodpovedá  alebo  ktoré
zavinil  nájomca,  jeho  zamestnanci  alebo  tretie
osoby, ktoré mali k PP prístup (či už s povolením
alebo  bez  povolenia  nájomcu)  alebo ak  takáto
škoda  vznikla  spôsobom,  pri  ktorom  nájomca
mohol  alebo  mal  možnosť ju  odvrátiť alebo  jej
zabrániť. Nájomca je povinný uhrádza  nájomnéť
aj  v prípade  krádeže  PP,  a to  až  do
vysporiadania všetkých vzájomných pohadávok.ľ
V prípade  omeškania  nájomcu  so  zaplatením
akejko vek  platby  vľ  zmysle  Zmluvy  je  nájomca
povinný  zaplatiť úrok  z omeškania  vo  výške
0,05 % denne z nezaplatenej sumy. Tým nie je
dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody,
ktorá  mu  vznikla  v súvislosti  s omeškaním
nájomcu s úhradou príslušnej platby. Nájomca je
povinný  zaplati  pri  podpise  Zmluvy  zálohu  voť
výške  1  mesa ného  nájomného,  ktoré  budeč
vrátené  nájomcovi  pri  ukon ení  prenájmu  PP,č
pri om  bude  automaticky  zapo ítanáč č
s poslednou  platbou  nájomcu alebo použitá  na
úhradu  prípadných  škôd  na  PP,  a to  podaľ
rozhodnutia prenajímate a.  ľ

V. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE PP
PP  môže  byť odovzdaný  do  prenájmu  len  po
nadobudnutí  ú innosti  Zmluvy, ktorá je zároveč ň
odovzdávacím-preberacím protokolom.
Odovzdávanie  a  preberanie  PP  vykonáva
preberací technik prenajímateľa alebo osoba ním
ur ená  za  prítomnostič  na  to  oprávneného

www.mobilbox.sk  platné od 01.01.2019  Copyright Mobilbox SK, s.r.o.  Verzia VPPM2019.01

Strana 1 z 4

http://www.mobilbox.sk/


VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU

pracovníka  nájomcu.  Nájomca  je  povinný
odovzda  PP najneskôr vť  de  ukon enia  nájmuň č
PP, Za vrátenie PP sa nepovažuje ak nedošlo k
riadnemu  protokolárnemu prevzatiu  PP
prenajímateom.  Presuny  v  rámci  miestaľ
používania  zabezpečuje  nájomca,  pokiaľ je  v
Zmluve  nájomcovi  umožnený  presun  PP,  inak
nájomca  nie  je  oprávnený  presúva  PP.ť
Prenajímate  je  oprávnený  odovzda  aľ ť  prevziať
PP od osôb, ktoré budú poslané nájomcom na
výkon  týchto  inností  alebo  ktoré  budúč
nájomcom telefonicky alebo emailom ozna enéč
na prevzatie/vrátenie PP.

VI. TECHNICKÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PP

A. Montáž PP
PP   sa   kladie   na   vopred   zhotovené
znivelované  základy  pomocou  žeriavu. alebo
auta  s HR,  manipulátorom  poprípade
s vysokozdvižným  vozíkom.  Každý   PP   musí
by   zavesený   za   oká   v   štyroch   rohochť
zodpovedajúcimi  viazacími  prostriedkami.  Pri
manipulácii  musia  by  dodržané  predpisyť
týkajúce sa prác so žeriavom.
B. Pripojenie elektrického vedenia k PP
Elektro-pripojenie  k PP smie  vykonáva     lenť
pracovník  s  elektrotechnickou  kvalifikáciou.
Elektroinštalácia  kontajneru  je konštruovaná na
pripojenie do rozvodnej siete 3x230 V / 400 V –
(3  x  fázový  vodi  L1,  L2,  L3;  neutrálny  N  ač
ochranný  vodi  Pe).  Pripojenie  musí  byč ť
prevedené    káblom  s minimálnym prierezom
žily  4   mm2  a  zodpovedajúcim  istením   tohto
káblu   (spravidla  3  x  16  A).  Kábel  musí
zodpoveda  podmienkam  vonkajších   vplyvov,ť
ktoré  sa   v  mieste,  kde  má  by   umiestený,ť
vyskytujú.  Musí  by    ochránený  hlavne predť
mechanickým poškodením, a to:  polohou alebo
zodpovedajúcou   mechanickou  ochranou.
Napojenie  inštalácie  obytného  kontajneru  na
prívodný  kábel  je  uskuto nené  vč  inštala nejč
skrinke  .  Pri  vybavení  kontajneru vonkajšou
prípojnou  zástr kou   CV16  (CV32)  sa  pripojíč
prívodný  kábel  so  zodpovedajúcim  protikusom
(CZ16,   CZ32)   na   túto   zástr ku.   Každýč
kontajner   musí   by     riadne   uzemnený.ť
Uzemnenie  sa  vykonáva  spravidla  ty ovýmč
zemniacim  kolíkom   alebo   pripojením   na
doterajší   zemniaci  kolík   (uzemnenie
staveniskového  rozvádza a    a pod.).č
C. Pripojenie vody a odtoku k PP
U sanitárnych  kontajnerov   je  pripojenie   vody
riešené    ¾  rýchlospojkou  a  napojenie   na

kanalizáciu    HT-potrubím  DN   100   mm
(dimenzie   platí   pre   štandard).   V   týchto
kontajnerov  smie  by   bojler  alebo  prietokovýť
ohrieva   elektricky  pripojený  až  po  napusteníč
(natlakovaní) vodou!
D. Bezpe nostné podmienky užívania PPč
V obytnom  PP  nie  je  dovolené  zasahova   doť
vnútornej   elektroinštalácie   bez   výslovného
písomného  súhlasu  prenajímate a.  Nájomca jeľ
povinný  vykonáva  bežnú  údržbu  a  výmenuť
žiaroviek  a  žiarivkových  trubíc,  a  to  len  pri
dodržaní  bezpe nosti  práce.  Zárove  nesmieč ň
dôjs  k  narušeniu   i   zmene   v  zapojeníť č
vnútornej  elektroinštalácie.  V  stenách,  podlahe
i   strope  kontajneru  nie   je   dovolené  robiť
otvory,   alebo   do   nich  skrutkova  i  zat kať č ĺ ť
akéko vek  predmety  (možnos  poškodenia  iľ ť č
prerušenia elektroinštalácie).
Elektrický  ohrieva  smie  by  pripojený  len  doč ť
zásuvky,  ktorá  je  pre  daný  ú el  ozna enáč č
štítkom. 
Ohrieva  sa  zapína  hlavným  vypína om  ač č
nastavenie  teploty  sa  vykonáva  ovláda omč
termostatu opatreného stupnicou. Oba ovláda eč
sa nachádzajú na ohrieva i.  Elektrický ohrievač č
je  zakázané pri   innosti   ímko vek   zakrývač č ľ ť
alebo na om  suši  odevy a  pod. Pri umiestneníň ť
akýchko vek  predmetov do blízkosti elektrickéhoľ
ohrieva a  je treba dodrža  minimálnu bezpe núč ť č
vzdialenos .ť
E. Údržba a istenie PPč
U   sanitárnych   PP   je   treba   v  zimných
mesiacoch  chráni   zariadenie  proti  zamrznutiu.ť
Pred  vrátením  PP  prenajímate ovi   je  nutnéľ
vypusti  vodu z bojleru i vodovodných rozvodov. ť
Steny i  podlahu (PVC) PP je možno ošetrovať
bežnými  istiacimi  a  ochrannými prostriedkami,č
ktoré   sú   stanovené   výrobcom  jednotlivých
povrchových  materiálov.  Nie  je  dovolené
používa  anorganické  rozpúš adlá  a  pod.  Priť ť
dlhodobom  používaní  obytného  PP  je  nutná
kontrola  a  popr.  vy istenie  strechy  v ítaneč č
daž ových zvodov, ktoré sú v rohoch modulu.ď
F. Vyprázdnenie fekálneho tanku (pri sanitárnom
PP)
Pri vrátením sanitárneho PP je nájomca povinný
zabezpe i ,  aby  bol  celý  fekálny  tankčť
vyprázdnený  ( as  vodná  aj  fekálna),  inak  ječ ť
povinný zaplati  zmluvnú pokutu vo výške 500,-ť
EUR.
G. Zákaz úprav PP/zásahov do PP
Nájomca nesmie žiadnym spôsobom zasahovať
do konštrukcie  a výplní  PP (napr.  v ta ,  pribíjaŕ ť ť
klince, oko vek  lepi  na PP ) ani na PP oko vekč ľ ť č ľ

www.mobilbox.sk  platné od 01.01.2019  Copyright Mobilbox SK, s.r.o.  Verzia VPPM2019.01

Strana 2 z 4



VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU

veša  (napr. klimatizáciu, regále, poli ky).ť č

VII. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU A 
SPÔSOB UŽÍVANIA PP
Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý PP sa
užíva  v  súlade  s  účelom,  na  ktorý  je  určený.
Nájomca  musí  vykonávať všetky  účinné
opatrenia,  aby  nedošlo  k  poškodeniu,  zničeniu
alebo  odcudzeniu  PP  alebo  zneužitiu  tretími
osobami.  Nájomca  zodpovedá  za  dodržiavanie
príslušných  predpisov  bezpečnosti  a ochrany
zdravia  pri  užívaní  PP,  pri  jeho  montáži,
demontáži ako aj dovoze a odvoze. Nájomca je
povinný  bezodkladne  oznámiť prenajímateľovi
poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie
PP. Nájomca je povinný zdržať sa užívania PP
spôsobom, ktorý je v rozpore s bezpečnostnými,
požiarnymi,  ekologickými,  hygienickými  a inými
všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  a
nariadeniami.  Ak  v dôsledku  porušenia  tejto
povinnosti  zo  strany  nájomcu  vznikne  na  PP
škoda,  zodpovedá  za  ňu  v plnom  rozsahu.
Nájomca  je  povinný  zdržať sa  bez
predchádzajúceho  písomného  súhlasu
prenajímateľa  vykonávania  akýchkoľvek  zmien
alebo technických úprav na PP. Úhradu nákladov
s tým  spojených  môže  nájomca  požadovať len
vtedy,  pokiaľ sa  prenajímateľ na takúto úhradu
písomne  zaviazal.  Pokiaľ však  nájomca  zavinil
poškodenie  PP,  alebo  nedodržal  potrebu
vykonania  bežných  opráv,  je  povinný  dať ich
vykonať na náklady nájomcu prenajímateovi.  Akľ
došlo  k poškodeniu  alebo  nadmernému
opotrebeniu  PP  zodpovedá  nájomca  za  tieto
škody v plnom rozsahu bez ohadu kto ich zavinilľ
s výnimkou  ich  zavinenia  prenajímateom.ľ
Nájomca  je  povinný  znášať obmedzenie
v užívaní PP v rozsahu potrebnom na vykonanie
servisu prenajímateľom. Ak nájomca vynaložil na
PP náklady pri oprave, ktorú je povinný vykonať
prenajímateľ,  má nárok  na  ich  náhradu,  ak  sa
oprava  vykonala  so  súhlasom  prenajímateľa
alebo ak  prenajímateľ bez  zbytočného odkladu
opravu  neobstaral,  hoci  sa  mu  oznámila  jej
potreba písomne. Nájomca je povinný zdržať sa
akéhokoľvek  konania,  ktoré  by  smerovala
k právnej  dispozícií  s PP.  Právo  na  odpustenie
alebo zľavu nájomného musí uplatniť u prenají-
mateľa  bez  zbytočného  odkladu  odo  d a  jehoň
zistenia.  Nájomca  je  povinný  pri  skončení
prenájmu  vrátiť prenajatý  PP  prenajímateľovi
v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu
užívania  veci,  s  prihliadnutím  na  obvyklé
opotrebenie, so všetkým príslušenstvom,  kľúčmi

a podkladmi  podľa  pokynov  určených
prenajímateľom.  Po as  prenájmu  nesmieč
nájomca  odstráni ,  poškodi ,  zmaza  aleboť ť ť
zakry  logo  spolo nosti  prenajímate a,  inak  muť č ľ
bude zaú tovaná  zmluvná pokuta vo výške 50,-č
EUR za každý PP a za každé jedno porušenie
samostatne.  Nájomca  nesmie  dať PP  do
podnájmu. Ak nevráti nájomca celú sadu k ú ov,ľ č
ktorá  mu  bola  odovzdaná,  je  povinný  zaplatiť
prenajímate ovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  20,-ľ
EUR.

VIII. UKON ENIE PRENÁJMU, ODSTÚPENIE Č
OD ZMLUVY
Nájomca aj prenajímate  sú oprávnení vypovedaľ ť
Zmluvu,  s 30  d ovou  výpovednou  lehotou.ň
Nájomca je a lej  oprávnený vypoveda  Zmluvuď ť
alebo od nej odstúpi  ešte v prípade, ak PP kuť
d u  odovzdania  je  nespôsobilý  na  dohodnutéň
alebo obvyklé užívanie. V prípade, ak nájomca je
v omeškaní  s úhradou  nájomného  alebo
akejko vek platby pod a  Zmluvy oľ ľ  viac ako 7 dní,
alebo  nájomca  porušil  alebo  nesplnil  svoju
povinnos  alebo podmienku obsiahnutú vť  Zmluve
alebo  VPP,  alebo  bol  podaný  návrh  na
vyhlásenie konkurzu na majetok nájomcu na súd
alebo  bol  príslušný  správca  poverený
vypracovaním  reštrukturaliza ného  posudku  voč
vz ahu  k  majetku  nájomcu  alebo  ak  nájomcať
vstúpil  do  likvidácie  alebo  sa  vo i  nemu vedieč
exeku né  konanie  alebo  výkon  rozhodnutiač
alebo  vykonáva  dobrovoná  dražba,  aleboľ
nájomca pri uzatváraní Zmluvy alebo v súvislosti
s ou  uviedol nesprávne, neúplné alebo klamlivéň
údaje,  alebo  príslušným  orgánom  bolo
rozhodnuté  a zrušení  nájomcu  alebo  o vstupe
nájomcu  do  likvidácie,  ,  alebo  nájomca  poruší
svoje  záväzky  vyplývajúce  z  iných  zmlúv
uzatvorených  medzi  nájomcom  a prenají-
mateom,  alebo prenajímate  zistí, že vľ ľ  dôsledku
prevádzky PP dochádza k porušovanie platných
právnych noriem alebo k nadmernému zne is o-č ť
vaniu životného prostredia,  alebo je v predlžení
alebo  je  platobne  neschopný  pod a  zákonaľ
o konkurze  a reštrukturalizácii,  alebo  nastane
skuto nos ,  sč ť  ktorou  spájajú  platné  predpisy
alebo  Zmluva  právo  prenajímatea  odstúpi  odľ ť
Zmluvy,  alebo  došlo  k odcudzeniu  PP  je
prenajímate  oprávnený  vykona  ktorýkovekľ ť ľ
alebo všetky z nasledovných úkonov: (i) odstúpiť
od Zmluvy a/alebo (ii) prenajímate  môže PP naľ
náklady  nájomcu  odobra  z  miesta  jehoť
umiestnenia,  a  to  i bez  predchádzajúceho
súhlasu  nájomcu  (s  výnimkou  prípadu,  ak
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nájomca  dobrovone  vydá  PP)  a/alebo  (iii)ľ
požadova  nárok  na  náhradu  škodyť
pozostávajúcej  z  ušlého nájomného (zisku),  na
ktoré  mal  pod a  Zmluvy  právo  a  ktoré  byľ
nájomca  bol  inak  povinný  plati ,  ak  byť
prenajímate  nevyužil právo od Zmluvy odstúpi .ľ ť
Nájomca  je  povinný  uhradi  prenajímateoviť ľ
všetky  náklady,  ktoré  vzniknú  v súvislosti
s odobratím  PP.  Za  predpokladu  (i)  ukon eniač
prenájmu a (ii) nevrátenia PP prenajímateovi  doľ
1  d a  odo  d a  ukon enia  nájmu  PP  a  (iii)ň ň č
nezaobstarania  rovnakej  hnutenej  veciľ
s obdobnými  vlastnos ami  ako  PP  aleboť
nezaplatenia  prenajímateľovi  obstarávacej  ceny
PP je nájomca povinný zaplati  prenajímateoviť ľ
zmluvnú pokutu vo výške 1,15 násobku denného
nájomného za každý de  omeškania sň  splnením
podmienky  uvedenej  v tejto  vete  písmeno  (ii)
alebo (iii).  Obstarávacia cena je cena, za ktorú
prenajímate  PP obstaral do vlastníctva alebo jeľ
možné zakúpiť nový PP. Odstúpenie od Zmluvy
vykoná  prenajímate  doru ením  písomnéhoľ č
oznámenia  zaslaného  na  adresu  nájomcu.
Ú inky  odstúpenia  od  Zmluvy  nastávajú  d omč ň
doru enia  písomnosti  nájomcovi  na  adresuč
uvedenú v Zmluve. V prípade pochybností platí,
že odstúpenie bolo nájomcovi doru ené  7. dní poč
tom, ako bolo podané na pošte, a to bez ohaduľ
na  úspešnos  doru enia.  Výpove  Zmluvyť č ď
vykoná  prenajímate  doru ením  písomnéhoľ č
oznámenia  zaslaného  na  adresu  nájomcu..
V prípade  pochybností  s doru ením  výpovedeč
platí, že výpove  bola nájomcovi doru ená  7. dníď č
po  tom,  ako  bola  podaná  na  pošte,  a  to  bez
oh adu na úspešnos  doru enia.ľ ť č

IX. POISTENIE
Prenajímateľ vyhlasuje,  že  PP  nemá  zmluvne
poistené a nájomca to berie na vedomie. 

X. OSOBITNÉ A INÉ USTANOVENIA
Tieto VPP nadobúdajú platnosť od 1.1.2019 a ich
účinky sa viažu ku dňu podpisu Zmluvy. Nájomca
nie  je  oprávnený  previes  práva  ať  poh adávkyľ
z tejto  Zmluvy  alebo  s ou  súvisiace  na  tretiuň
osobu bez prechádzajúceho písomného súhlasu
prenajímatea,  takýto prevod resp. postúpenie jeľ
neplatné.
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