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PODMIENKY VÝPOŽIČKY TANDEMOVÉHO BICYKLA  
 
medzi  
 
prenajímateľom  Súkromná spojená škola 
 Vodárenská 3 
 080 01 Prešov 
 IČO: 50 535 421 
a 
 

nájomcom Meno a priezvisko:  ................................................................................................. 

 Adresa: .................................................................................................  

 Kontakt: ................................................................................................. 

1. Maximálna doba používania bicykla tandem je 1 rok, po uplynutí tejto doby je nájomca povinný vrátiť bicykel 
Súkromnej spojenej škole. Ak nájomca nie je schopný vrátiť bicykel, bezodkladne o tom informuje učiteľa Františka 
Antala, ktorý je za bicykle zodpovedný a postupuje podľa dohody s ním.  
 
2. Nájomca je povinný používať bicykel tandem na zamýšľaný účel a v súlade s podmienkami stanovenými v týchto 
Všeobecných zmluvných podmienkach. 
 
3. Nájomca je povinný používať bicykel tandem šetrne a s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi 
predpismi o pravidlách cestnej premávky.  
 
4. Skutočným prevzatím bicykla tandem do užívania nájomca prehlasuje, že podľa svojho zdravotného stavu 
a telesnej zdatnosti je spôsobilý na používanie bicykla a je zodpovedný za akékoľvek prípadné úrazy, ktoré vznikli 
jeho zavinením.  
 
5. Pred použitím bicykla musí nájomca skontrolovať, či je bicykel v technickom stave spôsobilom na použitie. 
Nájomca zahájením používania uzná, že stav bicykla je spôsobilý na premávku.  
 
6. Nájomca je povinný chrániť bicykel tandem pred odcudzením, stratou, zničením a akýmkoľvek druhom poškodenia 
a je povinný prijať opatrenia, ktoré sa v danej situácii všeobecne očakávajú, aby sa vyhlo takýmto udalostiam.  
 
7. Nájomca nesmie na bicykli tandem vykonávať žiadne úpravy.  
 
8. Nájomcovi je zakázané bicykel tandem odovzdať niekomu inému do používania, zapožičať alebo prenajať bicykel 
tandem. Bicykel tandem môže používať iba nájomca. Je zakázané používať bicykel pod vplyvom alkoholu, liekov 
alebo omamných alebo psychotropných látok.  
 
9. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi akékoľvek mimoriadne udalosti, ktoré sa týkajú bicykla tandem, 
najmä všetky škody, odcudzenia alebo nehody spôsobené alebo utrpené nájomcom, na telefónnom čísle 
+421 915 158 053; a v prípade potreby oznámiť takúto udalosť polícii.  
 
Prehlásenie:  
Beriem na vedomie všetky podmienky uvedené v tomto dokumente a zaväzujem sa ich splniť. V opačnom prípade 
som si vedomý všetkých následkov a povinnosti uhradiť celkovú škodu, ktorá vznikla na bicykli v čase, kedy som ho 
mal v prenájme. 
 
V Prešove, dňa ................................................................ 
 
 
Za prenajímateľa:       Za nájomcu:  ...........................................................  
Mgr. František Antal         
 


