
Zmluva o prenájme vozidla 
uzavretá podľa § 630 a násl. Obchod. zákonníka 

 

 

 

Čl.  I.  Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ: MAJA n.o. 

   Nová Ves 86, 962 12 Detva  

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 11753905/5200 

IČO: 45731233 

DIČ: 2022931207 

 

Oprávnená prenajímať motorové vozidla na základe Osvedčenia o živnostenskom oprávnení . 

č. 670-22061 vydaným Obvodným úradom Zvolen 

 

a 

 

Nájomca:  Súkromné centrum voľného času 
A. Bernoláka 20, 962 12 Detva 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 12115008/5200 

IČO: 42190606 

DIČ: 2023062085 

    

 

Čl.  II.  Predmet zmluvy 

 

1. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi nasledovný dopravný 

prostriedok: 

 

Názov vozidla, ŠPZ: Citroen DS 3 e-HDi 115 k Sport  ŠPZ :  
 

 Číslo motora:   

 Číslo karosérie :VF7SA9HD8CW605905   

 Farba: žltá, strecha čierna    

 

Čl.  III.  Povinnosti prenajímateľa 

 

1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi majetok špecifikovaný v čl. 2, nájomca ho preberá 

v stave o ktorom je oboznámený. 

2. Prenajímateľ zodpovedá, že počas doby prenájmu bude na dopravný prostriedok 

uzatvorená zákonná poistná zmluva, zmluva o havarijnom poistení a uhradená daň 

z motorových vozidiel. 

3. Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého 

prevádzky a užívania na dohodnutý účel 

 

 

 



Čl.  IV.  Výška nájmu 

 

Nájom je stanovený na základe vzájomnej dohody vo výške 450,- EUR (slovom štyristo 

päťdesiat Eur)  mesačne. Prenajímateľ nie je plátcom DPH. Výška mesačného nájmu za 

predmetné vozidlo je dohodnutá bez obmedzenia počtu najazdených km.  

Nájom bude fakturovaný jeden krát mesačne k prvému dňu mesiaca  príslušného roka. 

Nájomné je splatné vždy do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry  prenajímateľom. 

Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie a opravu 

poškodených pneumatík hradí nájomca.  

Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu okrem Ruska pre prípad poškodenia alebo 

odcudzenia a povinné zmluvné poistenie. 

Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok 

užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy z výnimkou, že 

nemožnosť užívať vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil 

k dopravnému prostriedku prístup. Ak však nájomca nemožnosť užívania dopravného 

prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť 

nájomné trvá. Nájomca môže na obdobie, v ktorom nemohol užívať dopravný prostriedok 

alebo v prípade predčasného prenájmu vystaviť dobropis so sedem dňovou dobou splatnosti. 

Zúčtovacou jednotkou je jeden deň,    t.j. 1/28, 1/30 alebo 1/31 podľa počtu dní v mesiaci,  

z ceny mesačného  prenájmu.  

 

Čl. V. Povinnosti nájomcu 
 

Nájomca je povinný dodržiavať nasledovné zmluvné záväzky: 

 

 

1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa 

tejto zmluvy nevznikla škoda 

2. Na vlastné náklady vykonávať bežné opravy, základnú údržbu i záručné prehliadky. 

3. Hradiť prevádzkové náklady súvisiace s používaním predmetného vozidla / diaľničné 

poplatky, parkovné a pod./ 

4. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok 

slúži 

5. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou 

prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave v akom dopravný prostriedok 

nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie 

6. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla 

7. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových 

náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, 

údržbu a stav akumulátora 

8. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi 

9. Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky, alebo 

kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla 

10. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo 

mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa 

zabránilo jeho odcudzeniu 

11. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať políciu a spísať záznam o dopravnej 

nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi 

12. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla 



13. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil 

prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla a to po 

dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však 1 mesiac od termínu havárie 

14. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou 

motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive 

a v zákonnej lehote (15 dní). Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať 

prenajímateľa 

15. V prípade straty OEV (osvedčenie o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od 

vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od 

mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je 

predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených 

nákladov za vybavenie nového OEV, či  výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo 

opravu zabezpečovacieho zariadenia. 

16. Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlo – predmet nájmu prevzal od prenajímateľa 

v stave bez závad, poškodenia a vozidlo je plne funkčné. 

17. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia vozidla bez zavinenia 

nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, prenajímateľ 

zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V prípade opravy, 

ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa zaväzuje 72 hodín do 

prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo na dobu do 

ukončenia opravy. Ak prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo neposkytne, nájomca 

nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol vozidlo užívať pre jeho 

nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 72 hodín. 

 

 

Čl. VI. Poistenie a škody 

 

Nájomca berie na vedomie, že vozidlo je  povinne zmluvne a havarijne poistené a v prípade   

škodovej udalosti súvisiacej s prevádzkou vozidla je povinný sa správať podľa podmienok 

vyplývajúcich zo Zmluvy o povinnom poistení a Zmluvy o havarijnom poistení motorového 

vozidla. 

Nájomca berie na vedomie že vozidlo je  poistené pre prípad  krádeže a že na  vozidlo sa 

vzťahujú záručné podmienky výrobcu špecifikované v záručnom liste.   

Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi na predpísanom tlačive 

„Hlásenie škody“. 

 

Čl.  VII.  Doba nájmu 
 

Doba nájmu sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015 
 

Nájom podľa tejto zmluvy možno ukončiť: 

1. Vzájomnou písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom. 

2. Vypovedaním zmluvy s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 

3. Okamžitým zrušením zmluvy pri závažnom porušení zmluvy, platnej legislatívy, alebo 

zákona. 

4. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že 

nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy a porušuje technické 

podmienku prevádzky vozidla 

5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že prenajímateľ hrubým 

spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

 



 


