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Zmluva o prenájme vozidla 
 

uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

Zmluva číslo  ......./........... 
 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ:   MD TRADE SLOVAKIA s.r.o. 

   Dlhá 56 

   949 01  Nitra 

   IČO: 45457581 

   IČ/DPH: SK2023015775 

    (ďalej len ako „Prenajímateľ“) 

 

Nájomca :  
  

 Fyzická osoba Právnická osoba 

Meno priezvisko/Názov spoločnosti:       

Zástupca:   

Adresa:    

IČO/DIČ/IČDPH:                                     

Číslo OP:   

Číslo VP:   

Tel.:   

 

    (ďalej len ako „Nájomca“) 

Účel prenájmu  

Trasa prenájmu  

 

Predmetom nájmu je motorové vozidlo  

 

Typovej značky :............................................    

ŠPZ :                  .............................................                   

Číslo karosérie:   ............................................ 

Číslo motora:       

Číslo technického preukazu: PE276012 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu určitú od   .......................     do   ............................     

Cena nájmu je stanovená na sumu      ...........,- eur s DPH + cena za prejdené km. 

 

V dobe nájmu je započítaný čas na prevzatie a odovzdanie vozidla.  

Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu, 

a doby prenájmu, ktoré  je uvedené v cenníku prenajímateľa.  

Prenajímateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny za dobu najmú na základe doby odovzdania a prevzatia vozidla zapísanej 

v odovzdávacom a preberacom protokole. Rozdiel ceny bude nájomcovi doúčtovaný. 

Za prenájom sa platí vopred pri preberaní motorového vozidla alebo nemotorového vozidla hotovosťou ak v zmluve nie je 

určené inak.  

Za každé prenajaté vozidlo je potrebne zložiť zálohu. Táto záloha Vám bude vrátená po spätnom odovzdaní nepoškodeného 

vozidla.                                                                                                       

Výšku zálohy určuje prenajímateľ.  

V cene prenájmu je zahrnuté: prenájom vozidla na zmluvne určenú dobu, 300 km limit na deň  prenájmu po prekročený 

limitu je účtovaný poplatok 0,06 eura s DPH za prejdený kilometer v danom období ak nie je prenajímateľom určené inak, 

povinné zákonné poistenie , pravidelná údržba vozidla, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné 

pneumatiky v zimnej sezóne. 

Vozidlo sa dáva do prenájmu vždy s plnou nádržou pohonných hmôt, povinnosťou nájomcu je po uplynutí nájmu odovzdať 

vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt. Tato skutočnosť je zaznamenaná v preberacom a v odovzdávacom protokole. 
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Miesto prebratia a odovzdania vozidla.....Nitra...................................................... 

Výška zálohy za vozidlo  je.....----------------------.......eur.    

Výška zmluvnej pokuty je ..................300,-...........eur. 

Vozidlo sa môže využívať na území týchto krajín: Slovenska republika,  

Osoby ktoré sú oprávnené viesť motorové vozidlo(meno, podpis) : nájomca,  

Meno priezvisko, adresa č. OP: Číslo VP: 

   

   

   

 

Neodmysliteľnou súčasťou zmluvy je protokol o prebratí a odovzdaní vozidla. 

Preberací protokol: 

Preberací protokol slúži na prebratie predmetu nájmu (dopravného prostriedku, vozidla)  od nájomcu k prenajímateľovi.  

Nájomca odovzdáva prenajímateľovi predmet nájmu (dopravný prostriedok) uvedený v zmluve. 

Riadne nevyplnený preberací protokolom a nepodpísaný sa považuje za neprávoplatný. 

Preberací protokol musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. 

Odovzdávací protokol: 

Odovzdávací protokol slúži na odovzdanie predmetu nájmu (dopravného prostriedku, vozidla) nájomcovi.  

Podpísaním odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami nájomca preberá predmet nájmu do užívania a je zaň 

zodpovedný v zmysle nájomnej zmluvy.                                                                                                                             

Podpísaním odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prenajímateľ dáva do užívania nájomcu na dobu 

dohodnutú v zmluve a za podmienok uvedených v zmluve  predmet nájmu (dopravný prostriedok, vozidlo) uvedené 

v odovzdávacom protokole kde je uvedené ako predmet nájmu tak ďalej technicky stav, výbava resp. ďalšie doplňujúce 

údaje. 

Odovzdávací protokol je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. 

Riadne nevyplnený odovzdávací protokolom a nepodpísaný sa považuje za neprávoplatný. 

Odovzdávací protokol musí byt podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 

 Podmienky pre fyzické a právnické osoby: 

 Fyzické osoby:  

-občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, 

-občiansky preukaz, alebo cestovný pas, 

- vodičský preukaz. 

 

Právnické osoby: 

-výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), alebo živnostenský list, 

-občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať,                                             

 -podpis konateľa alebo splnomocnenej osoby plus s priložením splnomocnenia,                                 

-pečiatka firmy.  

Oprávnený viest vozidlo mimo nájomcu musí byt zapísaný v nájomnej zmluve a predložiť vodičský a občiansky preukaz. 

Doba nájmu: 

Zmluva o nájme vozidla je na dobu určitú a zaniká uplynutím doby nájmu dohodnutej v zmluve.  

Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že nájomca hrubým spôsobom porušuje 

podmienky tejto zmluvy, opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky 

prevádzky vozidla. 

Doba prenájmu plynie od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, presná dĺžka prenájmu je uvedená v zmluve. 

Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že prenajímateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce 

z ustanovené tejto zmluvy. 

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

Nájomca je povinný predčasné ukončenie zmluvy nahlásiť prenajímateľovi 30 pracovných dní vopred písomnou formou. 

Výpoveď musí byť v písomnej forme. 

 

Povinnosti prenajímateľa.  

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej 

v zmluve a v čase určenom v zmluve.  

Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako 

to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky. 

Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.  

Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky. 
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Povinnosti nájomcu: 

Nájomca je povinný v určený čas počas celej doby trvania nájmu platiť dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa 

odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).  

Náklady spojené s prevádzkou vozidla (spotrebované PHM, nemrznúca zmes do ostrekovačov, parkovné a i.) hradí nájomca.    

Nájomca je povinný používať predpísaný druh paliva. 

Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi. 

Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho prebral od prenajímateľa s ohľadom 

na primerané opotrebenie počas doby nájmu. 

Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo 

nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ 

požadovať náhradu nákladov spojených s čistením resp. prípadnou opravou. 

Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo Slovenskú republiku alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ 

na to prenajímateľ neudelí svoj súhlas písomnou formou, resp. nie je v zmluve uvedené inak. 

Pokiaľ pri ceste do zahraničia dôjde k akejkoľvek poistnej či škodovej udalosti, alebo prerušeniu prevádzky schopnosti 

vozidla, tak je nájomca v plnej miere zodpovedný za odstránenie tejto udalosti na vlastné náklady. Prenajímateľ preberá 

zodpovednosť za prevádzkové škody iba v rámci Slovenskej republiky. Pri riešení akejkoľvek udalosti spôsobenej s 

prenajatým vozidlom je nájomca povinný na vlastné náklady uhradiť všetky poplatky plynúce z udalosti, napr. sankcie, 

administratívne poplatky, v prípade cesty do zahraničia preklady a podobne..  

Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, použitie vozidla na účasť na 

pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, alebo iných predmetov ako aj 

jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je 

povolené.  

Prenajímateľ nepovoľuje prepravu ďalších osôb a zvierat, ak to v zmluve nie je uvedené inak. Nájomca je v plnej miere 

zodpovedný za prepravované osoby.  

Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí 

budú s vozidlom jazdiť.  

Nájomca zodpovedá v plnej miere za vozidlo aj keď ho obsluhujú ním nahlásení vodiči.  

Nájomca je povinný každú zmenu oproti nahlásenému účelu a trase okamžite nahlásiť prenajímateľovi. Ak nájomca bez 

predošlej konzultácie s prenajímateľom nenahlási zmenu účelu a trasy písomnou formou bude toto považované za porušenie 

zmluvných podmienok.  

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. 

Nájomca je povinný používať záznamové zariadenie tam, kde to zákon prikazuje.  

Nájomca nesmie prekračovať s prenajatým vozidlom maximálnu povolenú rýchlosť 120 km/hod, kde to predpisy dovoľujú. 

Pri zistení prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti 120 km/hod monitorovacím zariadením je nájomca povinný uhradiť 

prenajímateľovi zmluvnú pokutu.  

V prípade straty OEV (osvedčenia 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. 

Používať vozidlo riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom účelom použitia.                                                              

Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách, stav pneumatík 

a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté 

zanedbaním týchto povinností hradí nájomca v plnej výške. 

Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe, ak nie je v zmluve uvedené inak.  

Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v prospech tretej osoby ani umožniť 

také konanie inej osobe. 

Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom 

prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.  

Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo 

používa riadnym spôsobom. 

V prípade havárie alebo poškodenia predmetu nájmu hradí nájomca všetky náklady nad rámec zákonného poistenia z 

vlastných nákladov.  

Písomne ohlásiť prenajímateľovi do 3 dní každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na 

prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť zápisom o nehode, fotokópiou vodičského preukazu, 

dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. 

V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške spoluúčasti, okrem prípadov úmyselného 

poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, kedy nájomca 

zodpovedá za škodu v plnej výške.  

V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody (napr. regresný nárok poisťovne uplatnený 

voči prenajímateľovi).  

Tým však nie je dotknutá povinnosť na zaplatenie akýchkoľvek ďalších povinností (napr. náhrad, sankcií a pod.) podľa 

platných právnych predpisov, zmluvy o nájme alebo týchto VOP. 

Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný pristaviť prenajaté vozidlo na adresu prenajímateľa z 

ktorej si nájomca toto vozidlo prebral a vzniknutú škodu uhradiť prenajímateľovi v plnom rozsahu. Táto povinnosť nájomcu 



 

 

4 

sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku preťaženia vozidla, prekročenia povolenej rýchlosti, škody 

spôsobenej z nedbanlivosti, požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.  

V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a 

vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania vozidla. 

V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas 

prenajímateľa s vykonaním opravy, ktorý musí byť daný písomne (faxom, mailom).  

Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím 

zariadením, ak je ním vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu. 

Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; ak sa v prípade odcudzenia vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými 

dokladmi a sadou kľúčov od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo 

patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná výške obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej 

zmluvy alebo výške rozdielu obstarávacej ceny podľa kúpnopredajnej zmluvy a výške  plnenia príslušnej poisťovne ak je 

vozidlo poistene.  

Nájomca je povinný dodržiavať vyhlášku o cestnej premávke, nepreťažovať vozidlo, neprekračovať maximálnu povolenú 

rýchlosť. 

V prípade použitia prípojného vozidla nájomca zodpovedá za úhradu diaľničného poplatku za toto prípojné zariadenie.  

Prenajímateľovi zaplatí: 

všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané 

vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi počas doby nájmu, ktoré budú doručené v priebehu doby 

nájmu a aj po ukončení doby nájmu   s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe prenajímateľa. 

Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako 

dohodnutú zmluvnú pokutu. 

Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá 

plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V prípade zavinenia škody nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za 

dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. Pri spôsobení 

škody osobou ktorá nie je oprávnená viesť vozidlo je nájomca zodpovedný za všetky spôsobené škody, nájomca je povinný 

nahradiť vzniknutú škodu. V prípade vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba 

čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou. 

Nájomca je povinný zabezpečiť  prípadné potrebné poistenie tovaru, poistenie CMR, a iné ak to zákon vyžaduje. 

Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska, resp. iné zmeny, 

ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

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

dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy s 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 je povinný vyhnúť sa poškodeniu alebo zničeniu vozidla, používať všetky bezpečnostné zariadenia, ktorými je 

vozidlo vybavené proti odcudzeniu. 

Nájomca je povinný okamžite telefonicky informovať prenajímateľa o poškodení vozidla, o dopravnej nehode a prípadnej 

krádeži motorového vozidla. 

Nájomca zodpovedá za všetky škody spôsobené prenajatým vozidlom tretím osobám, za poškodenie iného majetku, 

prepravovaného nákladu, za ujmu na zdraví, za všetky škody akéhokoľvek druhu okrem tých, na ktoré sa vzťahuje zákonné 

poistenie.  

Nájomca zodpovedá za škody spôsobené treťou osobou (škoda na vozidle, škoda spôsobená iným osobám, alebo škoda na 

cudzom majetku).  

V prípade, že tak neurobí, nájomca uhradí v plnej výške sumu, vymáhanú poisťovňou za poistnú udalosť. 

V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za 

celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Nájomca zodpovedá za to, aby bol prepravovaný tovar/materiál vo vozidle riadne zabezpečený proti samovoľnému pohybu, 

prevrhnutiu, vytečeniu. V prípade nezabezpečenia prepravovaného materiálu nájomca v plnej výške zodpovedá za škodu 

spôsobenú na vozidle.  

 

Všeobecné podmienky:   

V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas 

prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený 

oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť 

náklady resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za 

každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy riadne nájomné vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého  

denného nájomného a zmluvnú pokutu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

V prípade poruchy na vozidle prenajímateľ nie je povinný nahradiť toto vozidlo iným.  

V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme 

dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z 

dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.  

V prípade platby v hotovosti nájomca pri preberaní vozidla zloží zálohu za vozidlo v požadovanej výške a zároveň vyplatí 

cenu prenájmu podľa platného cenníka a dĺžky prenájmu. 
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S vozidlom nie je možné vykonávať preteky, či už riadne alebo samovoľné, pokiaľ k takémuto prekročeniu právomoci dôjde 

je nájomca povinný uhradiť bez ohľadu na výšku poistenia kompletnú škodu z toho vyplývajúcu resp. prenajímateľ má právo 

odobrať depozit v plnej výške bez udania dôvodu.  

Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu depozit. Depozit bude vrátený nájomcovi po ukončení nájmu a 

vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené 

užívaním vozidla.  

Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady rovnako ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, 

prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady. 

Vozidlo musí byt vrátené počas platnej pracovnej doby.  

Nájomca je povinný uviesť pravdivé údaje o spoločnosti, ktorú zastupuje. V prípade zistenia nepravdivých údajov preberá 

zodpovednosť za vozidlo podľa nájomnej zmluvy na svoju osobu. Toto taktiež platí v prípade nepreukázania splnomocnenia 

firmy, ktorú zastupuje.  

Akékoľvek porušenie nájomnej zmluvy bude sankcionované zmluvnou pokutou. Ak dôjde k porušeniu nájomnej zmluvy vo 

viacerých bodoch pokuta sa tomuto úmerne násobí.  

Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu vozidla. 

Pri poskytovaní náhradného vozidla prenajímateľom sa musí spísať nový odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa 

uvedie číslo pôvodnej zmluvy o nájme vozidla, za ktoré sa náhradné vozidlo poskytlo. 

V prípade dopravnej nehody treba privolať dopravnú políciu a kontaktovať našu spoločnosť 

Služby v cene: olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej 

republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.        

Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v aute. 

Všeobecné obchodné podmienky sú spolu s odovzdávacím protokolom neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme 

dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred 

týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.  

 

Záverečné ustanovenia: 

Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu.  

Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej 

písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany. 

Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s platným cenníkom. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, prenajímateľ obdrží jeden rovnopis 

a nájomca jeden rovnopis. 

Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne 

dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

Všetky dodatky k tejto zmluve sa vyhotovujú písomne a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlo - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v stave bez závad, poškodenia, plne 

funkčné, o čom bol zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací a preberací protokol ktorý je neodmysliteľnú 

súčasťou nájomnej zmluvy. 

Automobil je zabezpečený monitorovacím systémom. 

V prípade akýchkoľvek problémov s prenajatým vozidlom kontaktovať prenajímateľa iba v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. 

 

Dodatočné ustanovenia predchádzajú podmienkam uvedeným v zmluve. 

Dodatočné ustanovenie: 

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

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

Nájomca podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas prenajímateľovi na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu 

uvedenom v úvodných ustanoveniach zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu nájomcu na účely plnenia tejto 

zmluvy a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe 

tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby. Po uvedenom období budú osobné údaje nájomcu z informačných systémov 

prenajímateľa zlikvidované. Nájomca môže odvolať kedykoľvek svoj súhlas po ukončení platnosti zmluvy a vyrovnaní 

všetkých záväzkov. 

 

Ak z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za niekoho iného, platí, že koná vo vlastnom mene. 

V Nitre  dňa .................... 
 

 

_______________________ ___________________________ 

 

Nájomca:  ............................. Prenajímateľ: .............................. 
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P R O T O K O L 

o odovzdaní majetku, práv a záväzkov v súvislosti s požičaním automobilu 

Prenájom automobilu sa vykonáva na základe prenajímacej zmluvy č. ....../........         v súvislosti s prevodom 

kompetencií v rámci zabezpečenia bežnej prevádzky a údržby prenajatého vozidla. 

Predmet prenájmu : .......úžitkové vozidlo........................................ 

Stav km/PHM poznámka 

stav km   

stav PHM pri odovzd./preber. plná nadrž  

 

Stručný popis súčasného stavu predmetu prenájmu:  

 

 

Fyzická obhliadka predmetu odovzdávania/prijímania bola vykonaná dňa:  

 

 

Obhliadky sa zúčastnili:  

 

 

 Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 

1. Odovzdávajúca strana odovzdáva a preberajúca strana preberá majetok a súvisiacu agendu predmetu odovzdávania 

vrátane dokladových častí. 

2. Odovzdávajúca strana prehlasuje, že neboli zamlčané žiadne skutočnosti brániace riadnemu využívaniu predmetu 

nájmu. 

3. Originály odovzdávacieho/preberacieho protokolu budú súčasťou zmluvy o nájme. 

4. Z odovzdávacieho a preberacieho konania vyplynuli nasledovné závery: 

 

V Nitre......................... 

 

 Za odovzdávajúcu stranu:                                                                                                             Za preberajúcu stranu: 
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P R O T O K O L 

o prevzatí majetku, práv a záväzkov v súvislosti s požičaním automobilu 

Prenájom automobilu sa vykonáva na základe prenajímacej zmluvy č. ...../..........  v súvislosti s prevodom kompetencií 

v rámci zabezpečenia bežnej prevádzky a údržby prenajatého vozidla. 

Predmet prenájmu : .......úžitkové vozidlo........................................ 

Stav km/PHM poznámka 

stav km   

stav PHM pri odovzd./preber. plná nadrž  

 

Stručný popis súčasného stavu predmetu prenájmu:  

 

 

Fyzická obhliadka predmetu odovzdávania/prijímania bola vykonaná dňa:  

 

 

Obhliadky sa zúčastnili:  

 

 

 Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 

1. Odovzdávajúca strana odovzdáva a preberajúca strana preberá majetok a súvisiacu agendu predmetu odovzdávania 

vrátane dokladových častí. 

2. Odovzdávajúca strana prehlasuje, že neboli zamlčané žiadne skutočnosti brániace riadnemu využívaniu predmetu 

nájmu. 

3. Originály odovzdávacieho/preberacieho protokolu budú súčasťou zmluvy o nájme. 

4. Z odovzdávacieho a preberacieho konania vyplynuli nasledovné závery: 

 

V Nitre......................... 

 

 Za odovzdávajúcu stranu:                                                                                                 Za preberajúcu stranu: 

 

 


