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ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 
č. 266/08/2021/SCKSK 

uzatvorená podľa § 630  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 (ďalej v texte aj len ako „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
Nájomca:                                            Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
sídlo podľa zriaďovacej listiny:               Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:                Ostrovského 1, 040 01 Košice 
osoba konajúca v mene organizácie:  doc. Ing. Anton Trišč, PhD. MBA 
osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických:   ................................... 
IČO:      35 555 777 
DIČ:      202 177 2544 
IČ DPH:      SK 2021772544 
bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN:      SK68 8180 0000 0070 0040 9705 
Swift/BIC:     SPSRSKBA  
právna forma:  príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 
kontakt:     tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
web stránka pre zverejnenie zmluvy:   www.scksk.sk 
 
 

(ďalej v texte len ako „nájomca“) 
 
Prenajímateľ:     TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
miesto podnikania/sídlo:   Rastislavova 110, 040 01  Košice 
v mene kt. koná:    Ing. Martin Sojka 
IČO:                   17 147 191 
DIČ:                                                     2020435406 
IČ DPH:                           SK2020435406 
bankové spojenie:                           Tatra banka a.s. 
IBAN:                             SK74 1100 0000 0029 4202 4013 
SWIFT/BIC:                                       TATRSKBXXXX 
právna forma:                                       s.r.o. 
kontakt:                                               tel.:0908701408, e-mail: bela@centrummobility.sk  

 
 
 

 
(ďalej v texte len ako „prenajímateľ“) 

 
(nájomca a prenajímateľ ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok I. 
Predmet zmluvy a účel nájmu 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie 
dopravný prostriedok špecifikovaný v bode 2 tohto článku zmluvy za podmienok stanovených touto 
zmluvou a záväzok nájomcu zaplatiť prenajímateľovi za nájom dopravného prostriedku dohodnuté 
nájomné spôsobom a v rozsahu stanovenom touto zmluvou.  

2. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú 4 ks vozidla kategórie M1 na prepravu tovaru a osôb (ďalej 
v texte jednotlivo ako „dopravný prostriedok“ alebo spoločne ako „dopravné prostriedky“) bližšie 
špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj len ako „príloha č.1“). 

3. Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je výlučným vlastníkom dopravných 
prostriedkov podľa bodu 2 tohto článku zmluvy, že je oprávnený s týmito nakladať a že dopravné 
prostriedky nie sú zaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili alebo akokoľvek sťažovali 
užívanie dopravných prostriedkov počas trvania tejto zmluvy. 

4. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania dopravný prostriedok na účel deklarovaný 
nájomcom spočívajúci v preprave osôb a materiálu v súvislosti s výkonom predmetu činnosti 
nájomcu. 

 
Článok II 

Doba nájmu 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 6 mesiacov odo dňa jej 

účinnosti.   
2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať dopravné prostriedky podľa tejto zmluvy do 3 pracovných dní 

od uzatvorenia zmluvy. 
3. Odovzdanie a prevzatie dopravného prostriedku zmluvné strany potvrdia formou písomného  

Odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej v texte aj len ako „protokol“) podpísaného oboma 
zmluvnými stranami, prípadne nimi určenými zamestnancami, ktoré osobitne pre tento účel 
zmluvné strany vopred označia. Podpísaný Odovzdávací a preberací protokol sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Odovzdávací a preberací protokol bude vyhotovený aj po 
skončení nájomného vzťahu pri odovzdaní a prevzatí dopravného prostriedku nájomcom 
prenajímateľovi. 

4. V prípade, ak pri preberaní dopravných prostriedkov podľa bodu 2 tejto zmluvy nájomca zistí 
nevhodnosť, prípadne nespôsobilosť dopravného prostriedku, nie je povinný takýto dopravný 
prostriedok prevziať o čom spíšu zmluvné strany osobitný protokol. V takomto prípade sa zaväzuje 
prenajímateľ zabezpečiť bezodkladne, najneskôr do 10 dní od spísania protokolu podľa predošlej 
vety tohto bodu náhradný dopravný prostriedok v špecifikácii uvedenej v tejto zmluve, ktorý bude 
spôsobilý a vhodný na zmluvne dohodnutý účel a nebude vykazovať nedostatky vytýkané 
nájomcom. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5. Pri preberaní dopravných prostriedkov podľa tejto zmluvy prenajímateľ odovzdá súčasne nájomcovi 
všetky doklady nevyhnutné pre riadne užívanie dopravného prostriedku nájomcom, čo zmluvné 
strany potvrdia v protokole v rozsahu: 
a) osvedčenie o evidencii vozidla – 1. časť, alebo malý technický preukaz, 
b) doklad o existencii havarijného poistenia, 
c) doklad potvrdzujúci existenciu povinného zmluvného poistenia, 
d) doklady preukazujúce platnú emisnú a technickú kontrolu, 
e) ... 

6. Obsahom protokolu bude okrem spísania celkového stavu dopravných prostriedkov aj:  
a) špecifikácia preberaných dopravných prostriedkov uvedením údajov podľa tejto zmluvy a jej 

príloh, 
b) zoznam odovzdaných dokladov podľa bodu 5 tohto článku zmluvy, 
c) stav pohonných hmôt (prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať dopravné prostriedky s plnou 

nádržou) a potvrdenie o kontrole stavu prevádzkových kvapalín dopravných prostriedkov, 
d) počet kilometrov ku dňu odovzdania dopravných prostriedkov nájomcovi, 
e) opis povinnej výbavy dopravných prostriedkov a jej stavu, 
f) fotodokumentácia prípadných existujúcich poškodení dopravných prostriedkov, 
g) zoznam príslušenstva dopravných prostriedkov, 
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h) dátum, čas a miesto odovzdania dopravných prostriedkov. 
7. Ustanovenia tohto článku sa použijú primerane aj pri skončení tejto zmluvy. 
 

Článok III. 
Nájomné a platobné podmienky 

1. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné za jednotlivé dopravné prostriedky za každý kalendárny 
mesiac v ktorom dopravný prostriedok užíval. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to za 
každý dopravný prostriedok samostatne. Celková výška nájmu za celú dobu trvania nájmu je 
dohodnutá v maximálnej výške 9599,90 € (slovom: deväťtisícpäťstodeväťdesiatdeväť eur 
a deväťdesiat centov) s DPH. 

3. Nájomné za kalendárny mesiac, v ktorom sa dopravný prostriedok užíval, je splatné vždy do 15. 
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podkladom pre úhradu nájomného bude faktúra 
vyhotovená prenajímateľom. 

4. Náklady na pohonné hmoty, prevádzkové kvapaliny (dopĺňanie), čistenie, umývanie dopravných 
prostriedkov počas doby trvania nájmu znáša nájomca. Prenajímateľ berie na vedomie, že cena 
dojednaná podľa tejto zmluvy je maximálna a záväzná počas celej doby jej trvania. Prenajímateľ 
súčasne podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady akokoľvek 
súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, najmä no nie výlučne, amortizácia dopravných 
prostriedkov, servisné náklady, náklady súvisiace s poistením dopravných prostriedkov, cestnej 
dane, sezónneho prezutia pneumatík na dopravných prostriedkoch, diaľničná známka,  náklady 
súvisiace s pristavením dopravných prostriedkov pre účely ich odovzdania podľa tejto zmluvy ako 
aj náklady súvisiace s ich prevzatím v mieste plnenia podľa tejto zmluvy.  

5. Nájomca je oprávnený užívať dopravné prostriedky v rámci dojednanej ceny s maximálnym 
povoleným nájazdom .......km mesačne, samostatne pre každé z dopravných prostriedkov. 

6. Náklady na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla, havarijné poistenie dopravného prostriedku platné pre celú Európu pre prípad poškodenia 
alebo odcudzenia, výdavky na údržbu dopravného prostriedku, bežné opravy a daň z motorových 
vozidiel znáša prenajímateľ. 

7. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre 
nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy. Nájomca sa zaväzuje oznámiť 
túto skutočnosť prenajímateľovi do 5 pracovných dní po tom, čo skutočnosť podľa prvej vety tohto 
bodu nastala s tým, že nedodržanie tejto lehoty nezakladá právo prenajímateľa na úhradu nájomného 
alebo jeho časti. 

 
Článok IV. 

Ostatné zmluvné podmienky 
1. Miestom plnenia tejto zmluvy, teda miesto odovzdania dopravných prostriedkov, ako aj ich 

prevzatia pri skončení tejto zmluvy je Ostrovského 1, Košice. 
2. Nájomca je povinný: 

a) informovať prenajímateľa o každom poškodení dopravných prostriedkov, resp. o každom 
poškodení majetku tretích osôb, ktorý bol spôsobený prevádzkou dopravných prostriedkov, 

b) počínať si tak, aby predchádzal vzniku škôd na dopravných prostriedkoch,  
c) užívať predmetné dopravné prostriedky výlučne na účely, na ktoré dopravné prostriedky slúžia, 
d) vrátiť dopravné prostriedky spolu so všetkými protokolárne prevzatými dokladmi a 

príslušenstvom prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravné prostriedky 
nájomca prebral s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 

e) na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi, ktoré pre tento účel 
prenajímateľ osobitne označí, 

f) po ukončení každej jazdy dopravné prostriedky riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým 
alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým sú dopravné prostriedky vybavené 
tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu, 

g) počas užívania udržiavať dopravné prostriedky na účet prenajímateľa v stave, v akom ich 
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca sa súčasne zaväzuje oznámiť 
prenajímateľovi akúkoľvek poruchu dopravných prostriedkov alebo potrebu opráv, ktoré má 



4 
 

prenajímateľ zabezpečiť, do 5 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Opravy dopravných 
prostriedkov zabezpečuje prenajímateľ, pričom znáša všetky náklady s tým akokoľvek spojené 
vrátane nákladov súvisiacich s prevzatím dopravných prostriedkov v mieste označenom 
nájomcom. Opravy sa zaväzuje prenajímateľ s prihliadnutím na účel nájmu vykonať a dopravné 
prostriedky pristaviť na miesto označené nájomcom vždy do 24 hodín od ich prevzatia. Počas 
doby trvania opravy nie je povinný nájomca uhrádzať nájomné podľa tejto zmluvy, bez ohľadu 
na dôvod vzniku potreby opravy. V prípade závažnejšej poruchy a nemožnosti opravy v lehote 
podľa predošlej vety sa použije článok II. bod 4 tejto zmluvy ohľadom povinnosti zabezpečenia 
náhradného vozidla primerane, pričom pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli na lehoty 
dodania 2 pracovné dni od uplynutia riadnej lehoty na opravu dopravných prostriedkov, 

h) v prípade vzniku poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť 
prenajímateľovi, 

i) nájomca nie je oprávnený dať dopravný prostriedok do podnájmu tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 

j) nájomca nie je oprávnený vykonávať na dopravnom prostriedku žiadne úpravy a zhodnotenia 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 

3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol dopravný prostriedok v čase odovzdania nájomcovi 
spôsobilý na prevádzku a užívanie na dohodnutý účel. Prenajímateľ súčasne prehlasuje, že pred 
podpisom tejto zmluvy dopravné prostriedky podľa tejto zmluvy riadne a s náležitou odbornou 
starostlivosťou po všetkých stránkach skontroloval a prehlasuje, že dopravné prostriedky sú 
spôsobilé na riadne užívanie. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu 
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť 
alebo podstatne sťažiť plnenia podľa tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto 
skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

 
Článok V. 

Poistenie a zodpovednosť za škodu 
 

1. Prenajímateľ prehlasuje, že za dopravný prostriedok je riadne uhrádzané povinné zmluvné poistenie 
za škody spôsobené prevádzkou dopravného prostriedku vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia 
a že dopravný prostriedok je havarijne poistený. Súčasne prenajímateľ prehlasuje, že počas celej 
doby trvania tejto zmluvy zabezpečí riadne trvania poistných zmlúv. 

2. Prenajímateľ s prihliadnutím na článok IV. bod 3 zodpovedá za všetky škody spôsobené nájomcovi 
tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý na jeho užívanie podľa tejto zmluvy.  

3. Škodu na dopravných prostriedkoch znáša bez ďalšieho prenajímateľ, pričom nárok na jej náhradu 
zaniká, pokiaľ nebude uplatnený u nájomcu do jedného mesiaca po vrátení dopravného prostriedku.  

 
Článok VI. 

Skončenie nájmu 
 
1. Nájom končí: 

a) uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
d) odstúpením od zmluvy zo strany nájomcu v prípade porušenia zmluvných povinností 

prenajímateľa podľa tejto zmluvy,  
e) výpoveďou zo strany nájomcu s výpovednou dobou podľa § 636 ods.3 Obchodného zákonníka. 

2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je 
doručený druhej zmluvnej strane. 

3. Právo užívať predmet nájmu zaniká nájomcovi skončením nájomného vzťahu, zničením alebo 
odcudzením predmetu nájmu. Nájomca je povinný vyzvať prenajímateľa na prevzatie dopravných 
prostriedkov spolu s dokladmi v posledný deň trvania nájmu, tak aby k odovzdaniu došlo 
nasledujúci pracovný deň v mieste podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy. 
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Článok VII. 

Sankcie 
 

1. V prípade porušenia povinnosti podľa článku II bod 4, článku IV bod 2 písm. g) posledná veta, článku 
V bod 1 tejto zmluvy vzniká nájomcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur a to za každý 
aj začatý deň omeškania. 

2. Popri nároku na zmluvnú pokuty má nájomca nárok na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej 
konaním prenajímateľa a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

3. Nájomca je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči akejkoľvek 
pohľadávke prenajímateľa. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody 
oboch zmluvných strán, formou písomných a očíslovaných dodatkov.  

4. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 
neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 
alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere 
rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 
ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je 
nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda 
nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, 
neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych 
predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých po dvoch (2) vyhotoveniach 
dostane prenajímateľ a po dvoch (2) vyhotoveniach dostane nájomca. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli 
ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že 
tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a pravú vôľu, a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpisujú.  
 
 

 
Nájomca:        Prenajímateľ 
 
V Košiciach, dňa 06.09.2021     V Košiciach, dňa 27.08.2021 
 
 
 
 
______________________    _____________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja    TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Košice 
doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA    
 
 
 



Prenájom vozidiel na prepravu tovaru a osôb 
Časť č. 2: Prenájom vozidiel kategórie M1

Príloha č. 1

Názov položky Presný názov (typ) MJ
Predpoklad. 

doba nájmu v 
mesiacoch

Jednot. cena 
(za MJ)

v € bez DPH

Celková cena
v € bez DPH

b c d e f g = e*f

Vozidlo č. 1 Renault Clio nájom/mesiac 6 333,33 1 999,98

Vozidlo č. 2 Renault Clio nájom/mesiac 6 333,33 1 999,98

Vozidlo č. 3 Renault Clio nájom/mesiac 6 333,33 1 999,98

Vozidlo č. 4 Renault Clio nájom/mesiac 6 333,33 1 999,98

7 999,92

1 599,98

9 599,90

Sme / nie sme platcami DPH*

______________________________________
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov

1. Podrobný rozpis ocenených položiek

Celková cena spolu v € bez DPH:

20% DPH v €*:

Celková cena spolu v € s DPH:

1



Prenájom vozidiel na prepravu tovaru a osôb 
Časť č. 2: Prenájom vozidiel kategórie M1

Príloha č. 1

Požadovaný 
parameter

Ponúkaný 
parameter:

/áno-nie, 
hodnota

Vozidlo č. 1 Vozidlo č. 2 Vozidlo č. 3 Vozidlo č. 4

c d e f g h

Renault Clio Renault Clio Renault Clio Renault Clio

 max. 06/2020 áno 2021 2021 2021 2021

min. 5 áno 5 5 5 5

min. 3 áno 3 3 3 3

min. 995 áno 999 999 999 999

min. 55 áno 67 67 67 67

min. 375 áno 391 391 391 391

áno áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno áno

min. 2000 áno 2000 2000 2000 2000

áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno

áno áno áno áno áno

V Košiciach, dňa 27.08.2021

______________________________________
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov

Názov položky

2. Minimálna funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Objem motora (cm3):

b

Obchodný názov (typ):

Mesiac/rok výroby:

Počet miest na sedenie (ks):

Počet valcov (ks):

ďalšie vlastnosti, komponenty a výbava vozidla 
musí byť v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi

Ďalšie požiadavky
povolený nájazd km pre vozidlo za mesiac 
(km):

sezónne prezutie pneumatík u vozidla

platná diaľničná známka pre vozidlo

havarijné a zákonné poistenie

Výkon (kW):

kompletný / povinný servis pre vozidlo

Pohon predných kolies:

platné TK a EK počas celej doby nájmu

vozidlo musí spĺňať podmienky prevádzky 
vozidla v premávke na pozemných 
komunikáciách ustanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom

Multimédia (min. rádio): 

Objem batožinového priestoru: (l)

Klimatizácia manuálna: 

Prevodovka manuálna: 

Palivo: benzín

2


