
 

 

POŽIČOVNÝ PORIADOK 
 

Platný od 01.01.2022 
 
Všeobecné  ustanovenia: 

- BenátCentrum spol. s r.o., Bernolákova 1, 953 01  Zlaté Moravce, Ďalej ako prenajímateľ. 
- Za jeden deň požičania náradia sa považuje, ak nájomca vráti požičané náradie do 9.00 hod. 

nasledujúceho dňa. Po tomto termíne začína plynúť ďalší deň požičania náradia. 
- Ak nájomca nevráti požičané zariadenie v dohodnutom termíne, má prenajímateľ právo účtovať 

zvýšené požičovné o 10% na každý deň po dohodnutom termíne vrátenia zariadenia, pokiaľ nájomca 
nájom vopred telefonicky alebo osobne nepredĺži. 

 
Povinnosti  prenajímateľa: 

Prenajímateľ ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť prenajímaného zariadenia a 
príslušenstva v čase zapožičania náradia. 
Prenajímaťeľ je povinný predviesť nájomcovi alebo poverenej osobe základné ovládanie náradia. 

 
Povinnosti  nájomcu: 

- Je povinný zložiť kauciu za požičané náradie, ktorá sa pri vrátení náradia zúčtuje s požičovným. 
- Je povinný využívať požičané náradie výlučne na ten účel, na ktorý je náradie určené. 
- Je povinný zaobchádzať s požičaným náradím šetrne a vrátiť ho do požičovne vyčistené. 

 
Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady: 

 pohonné hmoty, resp. iný druh energie v zmysle technickej dokumentácie 
 kvalifikovanú obsluhu 

 
- Je povinný v prípade predĺženia dohodnutej doby nájmu túto skutočnosť osobne, alebo telefonicky 

oznámiť prenajímateľovi. 
- Zabezpečiť, aby náradie používala iba osoba s príslušnou kvalifikáciou a oboznámená s návodom na 

obsluhu. 
- Zaväzuje sa nahradiť všetky škody na zariadení a príslušenstve a to úhradou faktúry za opravu náradia, 

prípadne úhradou (nákupom) poškodených častí, ktoré vzniknú neodbornou manipuláciou alebo 
úmyselným poškodením, 

- Pri odcudzení náradia je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi cenu náradia v nadobúdacej 
hodnote. 

- Je povinný v prípade akejkoľvek závady zariadenia okamžite prerušiť prácu a zariadenie priniesť na 
opravu k prenajímateľovi. Práca s takýmto zariadením je považovaná za úmysené poškodenie. 

- Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a 
dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

OTVÁRACIE HODINY POŽIČOVNE: 
 pondelok – piatok  7.00 – 16.30 hod., sobota  7.00 - 11.30 hod 
 Prípadné zmeny otváracích hodín (pocas sviatkov) budú zverejnené na www.benat.sk. 
  
KONTAKT:  STAVEBNINY, Tehelná 4, Zlaté Moravce 
   Tel.: 0940 993 343 – Ľuboš Dodok, Aleš Kobes 
 



 

  
 


