
Z M L U V A  O  N Á J M E  R Á D I O S T A N Í C  

č. N19/022 
 

 

I.  Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ: R K S, spol. s r. o. 

                Rajecká 36, 821 07  Bratislava 

  Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2187/B 

 Zastúpený:  Ing. Vladimír Svatý, riaditeľ a konateľ 

                Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava 

                             č. ú.:   2628021295/1100 

                             IČO:   30 841 275 

                             DIČ:  2020328398 

   IČ DPH:  SK2020328398 
 

Nájomca: Turizmus regiónu Bratislava  

  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a  

výstavby SR č. 08557/2012/SCR 
  Zastúpený:  Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie  

  Bankové spojenie:  ČSOB, a. s., Bratislava  

                             č. ú.:   4018026186/7500 

                             IČO:   42 259 967 

                             DIČ:   2023476565 

   IČ DPH:  Nie je platiteľom DPH 
 

II.  Predmet zmluvy 
 

     Predmetom zmluvy je nájom rádiostaníc pozemnej pohyblivej služby. Nájomca dostane do užívania nasledovný 

počet rádiostaníc a príslušenstva: 
 

1.  Prenosná rádiostanica CP140                              8 ks 

- príslušenstvo: akumulátor, anténa, klip, rýchlonabíjač 

 

2.  Náhlavná súprava                               8 ks 
       

III.  Čas plnenia 
 

1.  Zariadenia budú zapožičané od 31.08.2019 do 01.09.2019, vrátené budú 02.09.2019. 
 

2.  Rádiostanice budú prevádzkované na základe povolenia k prevádzke, udeleného firme R K S, spol. s r.o. 

Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. 
 

IV.  Cena 
 

     Cena za nájom zariadení je dojednaná nasledovne: 
 

1.  Rádiostanica CP140 + príslušenstvo               11,50 EUR/ks 

2.  Náhlavná súprava        1,00 EUR/ks 

 

Dojednaná cena za dobu nájmu činí  100,00 EUR  (= 8 ks RDST x 11,50 EUR + 8 ks NS x 1,00 EUR). 
 

K dojednanej cene bude účtovaná DPH 20 %. 
 

V.  Forma úhrady 
 

1.  Nájomca uhradí cenu za nájom na základe faktúry so splatnosťou 14 dní, vyhotovenej prenajímateľom 

do piatich dní od poskytnutia práva užívať zariadenia v zmysle § 9, ods. 1 a § 19, ods. 2 zákona                    

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
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2.  V prípade omeškania úhrady faktúry je prenajímateľ oprávnený účtovať penále 0,05 % z dlžnej čiastky 

za každý deň omeškania. 
 

VI.  Dodacie podmienky 
 

1.  Prenajímateľ je držiteľom povolenia na nájom rádiostaníc. 
 

2.  Rádiostanice sú zapožičané v prevádzkyschopnom stave. 
 

3.  Rádiostanice budú prevádzkované na spoločných kmitočtoch. Na spoločných kmitočtoch môžu 

pracovať viacerí užívatelia, ktorých je nutné v prípade vzájomného rušenia rešpektovať. 
 

4.  V prípade poruchy rádiostaníc prenajímateľ do 24 hodín zabezpečí náhradné rádiostanice. 
 

VII.  Záverečné ustanovenia 
 

1. Operátor zariadenia (pracovník nájomcu)  je povinný vysielať správy v jazyku slovenskom a uvádzať 

volaciu značku protistanice na začiatku a na konci každého spojenia. pri dlhšom spojení je povinný 

volacie značky každých 5 minút opakovať. 

 

2. Operátor zariadenia je povinný udržiavať mlčanlivosť o obsahu správ zachytených stanicou, ktoré nie sú 
pre ňu určené. Je zakázané vysielať správy charakteru komerčného alebo rozhlasového vysielania ako aj 

vulgárne a hanlivé výrazy. 

 

3. V prípade hrubého porušenia záväzku  v bode 1 a 2 čl. VII, užívateľ znáša všetky finančné sankcie, 

vyrubené Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. 
 

4. Nájomca sa zaväzuje, že bude pri prevádzke rádiostaníc používať volacie znaky pridelené firmou                  

R K S, spol. s r.o., a to: 

 

HBC 40 až HBC 47 (helena božena cyril) 

 
 

5. V prípade poškodenia alebo straty rádiostaníc, alebo ich častí, nájomca uhradí  prenajímateľovi vzniknutú 
škodu vo výške ceny zničenej alebo stratenej časti, resp. uhradí cenu opravy. Pre stanovenie ceny 

zariadenia sa bude vychádzať z listovej ceny zariadenia v EUR. 
 

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeny volacích znakov a prenajatých rádiostaníc. 
 

7. V prípade oneskoreného vrátenia rádiostaníc, bez predchádzajúceho predĺženia zápožičnej doby 

prenajímateľom, sa cena za nájom zvyšuje na dvojnásobok dojednanej ceny za každý začatý týždeň 

omeškania s vrátením zariadenia. 
 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
 

9. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou po dohode   zmluvných strán. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch. 
 

 

V Ivanke pri Dunaji 30.08.2019 

 

 

 
 

 

 

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

                          nájomca                                                                                                prenajímateľ 


