
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 

č. 70/06/2019/SCKSK 

uzavretá podľa § 630  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“)  

a (ďalej ako „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami 
 

 

Prenajímateľ:   Jozef Olexák - OlGaz - 

miesto podnikania:   Vŕbová 218, 049 45 Jovice   

IČO:                 35 129 379 

DIČ:                                                   1020028053 

IČ DPH:                          SK 1020028053 

bankové spojenie:                         Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:                           SK4009000000000510703216 

SWIFT/BIC:                                      GIBASKBX 

právna forma:                                    živnostník zapísaný v Živnostenskom registri Okresného 

                                                           úradu Rožňava, číslo živnostenského registra: 808-5942 

kontakt:                                              tel.: +421 903 180 277, e-mail: hronec78@gmail.com 

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

 

 

a 

 

 

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: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:  František Hrubý, vedúci oddelenia dopravy 

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 ako „nájomca“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/


 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy a predmet nájmu 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný 

dopravný prostriedok, motorové vozidlo na dočasné užívanie a záväzok nájomcu zaplatiť 

odplatu prenajímateľovi. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný 

prostriedok protokolárne spolu s jednou sadou kľúčov, osvedčením o evidencii – prvá časť, 

alebo s tzv. malým technickým preukazom, potvrdením o zaplatení zákonného poistenia a 

zelenou kartou.  

2. Predmetom nájmu je nákladné motorové vozidlo: 

Továrenská značka:    RENAULT 

Obchodný názov:        MASTER, HD/-/PAVG5 

Druh (typ):                    BA Valníková s plachtou 

      Farba:                            biela 

      VIN číslo:                     VF1HDAVG535662535 

      Rok výroby:                  2006 

      EČV:                             RV 059 CG 

(ďalej aj ako „dopravný prostriedok“) 

3. Prenajímateľ prehlasuje, že je vlastníkom uvedeného dopravného prostriedku. 

 

Článok II 

Doba nájmu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme dopravného prostriedku na dobu 6 mesiacov odo dňa 

prevzatia dopravného prostriedku, ktorým je deň 21.6.2019. Nájom dopravného prostriedku 

končí uplynutím dňa 21.12.2019. 

2. Začiatok nájmu plynie odo dňa prevzatia dopravného prostriedku zástupcom nájomcu 

uvedeného v preberacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Ukončenie nájmu je špecifikované v článku VII. tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Nájomné 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán  je výška denného nájmu za predmetný dopravný 

prostriedok dohodnutá na sumu vo výške 20,50 € (slovom: dvadsať eur a päťdesiat centov) 

bez DPH. 

2. Nájomné za kalendárny mesiac, v ktorom sa dopravný prostriedok užíval je splatné vždy 

do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa nájomné platí. 

3. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie 

dopravného prostriedku počas doby trvania nájmu hradí nájomca. 

4. Nájomné zahŕňa havarijné poistenie dopravného prostriedku platné pre celú Európu pre 

prípad poškodenia alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu dopravného 

prostriedku a bežné opravy. 

5. 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 dopravný prostriedok 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. 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky: 

a) Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet 

nájmu podľa tejto zmluvy nevznikla škoda. 

b) Užívať predmetný dopravný prostriedok výlučne na účely, na ktoré dopravný 

prostriedok slúži. 

c) Vrátiť dopravný prostriedok 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. 

d) Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi. 

e) Pristaviť dopravný prostriedok na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, 

prehliadky alebo kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke 

dopravného prostriedku. 

f) Po ukončení každej jazdy dopravný prostriedok riadne uzamknúť a zabezpečiť 

elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je 

dopravný prostriedok vybavený tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu. 

g) Akúkoľvek poruchu bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a 

pristaviť dopravný prostriedok na opravu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom 

prípade inak. 

h) Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla 

občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú dopravný prostriedok 

používať. Súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu. 

i) V prípade vzniku poistnej udalosti privolať kompetentné osoby a spísať 

záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť 

prenajímateľovi. 

j) Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení dopravného 

prostriedku. 

k) V prípade dopravnej nehody zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým 

nájomca umožnil prístup k dopravnému prostriedku hradí nájomca nájomné 

tak ako pri riadnom užívaní dopravného prostriedku, a to po dobu potrebnú na 

opravu dopravného prostriedku, najviac však jeden mesiac od termínu 

dopravnej nehody. 

l) Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku 

prevádzkou dopravného prostriedku, oznámiť túto škodu poisťovni na 

predpísanom tlačive a v zákonnej lehote. Súčasne o tejto skutočnosti písomne 

informovať prenajímateľa. 

m) V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča 

od dopravného prostriedku vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo 

iného zariadenia od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho 

zariadenia, ktorým je predmetný dopravný prostriedok vybavený, uhradiť 

prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie 

nového OEV, či výrobu a prekódovanie nových kľúčov alebo opravu 

zabezpečovacieho zariadenia.  



 

2. Nájomca prehlasuje, že dopravný prostriedok prevzal od prenajímateľa v stave bez závad a 

poškodení, plne funkčný, o čom bol zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací 

a preberací protokol. 

3. Prenajímateľ má právo na výzvu jedenkrát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu 

vozidla. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia dopravného prostriedku bez 

zavinenia nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k dopravnému prostriedku, 

prenajímateľ zabezpečí opravu dopravného prostriedku do 24 hodín od jeho prevzatia na 

opravu. V prípade opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 24 hodín, prenajímateľ sa 

zaväzuje 24 hodín od prevzatia dopravného prostriedku na opravu, poskytnúť nájomcovi 

náhradný dopravný prostriedok na dobu do ukončenia opravy. Pri poskytovaní náhradného 

dopravného prostriedku prenajímateľom sa musí spísať nový odovzdávací a preberací 

protokol, v ktorom sa uvedie číslo pôvodnej zmluvy o nájme dopravného prostriedku, za 

ktoré sa náhradný dopravný prostriedok poskytlo. 

5.  Ak prenajímateľ nájomcovi náhradný dopravný prostriedok neposkytne, nájomca nie je 

povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre jeho 

nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 24 hodín. 

6. Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a 

užívania na dohodnutý účel. 

 

Článok V 

Poistenie a škody 

 

1. Nájomca berie na vedomie, že na dopravný prostriedok je uhradené povinné zmluvné 

poistenie za škody spôsobené prevádzkou dopravného prostriedku vrátane tzv. zelenej karty 

do zahraničia. 

2. Dopravný prostriedok je havarijne poistený pre prípad havárie a krádeže.  

3. Každú škodu na dopravnom prostriedku je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní. 

4. Škody na dopravnom prostriedku znáša prenajímateľ, okrem prípadov uvedených v bode 5 

tohto článku.  

5. Prenajímateľ zodpovedá zároveň za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný 

prostriedok nie je spôsobilý podľa článku IV. bodu 5 tejto zmluvy. Tejto zodpovednosti sa 

prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného 

prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom. 

 

Článok VI 

Výpoveď a výpovedná lehota 

 

1. Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj v prípade, že 

je zmluva uzatvorená na dobu určitú. 

2. Výpoveď musí byť v písomnej forme. 

3. Výpovedná lehota bola zmluvnými stranami dohodnutá na jeden mesiac a začína plynúť 

prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

4. 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 dopravného 

prostriedku. 

 



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

poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovené tejto zmluvy. 

6. Právo užívať predmet nájmu zaniká zničením alebo odcudzením predmetu nájmu, 

odstúpením niektorej zo strán od tejto zmluvy, resp. pri jej vypovedaní posledným dňom 

výpovednej lehoty. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

4. Všetky dodatky, prílohy (protokol o odovzdaní a prevzatí dopravného prostriedku) k 

zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej forme. 

5. 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 

nevýhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

 

 

 

Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

 

V Joviciach, dňa 19.6.2019    V Košiciach, dňa 19.6.2019 

 

 

 

 

 

 

______________________         _____________________________________ 

Jozef Olexák - OLGAZ-                                                Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Jozef Olexák                                                        Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


