
Zmluva o prenájme osobného motorového vozidla 

( uzavretá podľa ust. §630 a nasl. Zákona č. 513/1991, Zb. Obchodný zákonník ) 

 
 
Prenajímateľ: 

  
Obchodné meno: Old School Garage s.r.o. 

Sídlo: Fraňa Kráľa 747/44, 96263 Pliešovce 

Miesto podnikania: Banská Štiavnica 

IČO: 52971309 

DIČ: 2131196352 

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo 38408/S 

Tel: 0911 139 139 

e-mail: oldschoolgarage.bs@gmail.com 

Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 7068 4305 

 

 

Nájomca:  

Meno: 

Adresa: 

Rodné číslo:    Č.OP: 

Č.VP: 

 

I. Predmet zmluvy a predmet nájmu 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné odplatné užívanie vozidlo : 

 

.........................................................................................................................................................., 

ev.č. ......................., č. karosérie (VIN) ............................... 

(ďalej len „vozidlo“) a nájomca sa zaväzuje zaplatiť za užívanie vozidla prenajímateľovi odplatu – 

nájomné, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

 



II. Doba nájmu 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od .......  do ........ .    o hodine : 

 

2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa a hodiny prevzatia vozidla nájomcom uvedeného v preberacom 

protokole, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

3. Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku VIII. tejto zmluvy. 

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

funkčné, o čom bol zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací a odovzdávací protokol. 

 

III. Nájomné 

1. 1. Na základe dohody zmluvných strán je výška nájmu za predmetné vozidlo dohodnutá ........ 

Eur za …… nájmu vozidla. Nájomca je oprávnený užívať vozidlo v rozsahu maximálne ...... km denne. 

Každý km navyše je spoplatnený sadzbou ..... centov / km, ktorú je nájomca povinný zaplatiť 

prenajímateľovi pri odovzdaní vozidla.  

 s obmedzením počtu najazdených ……… km, max do ......... Km (nehodiace sa prečiarknite) 

2. Nájomca je povinný zložiť pri prevzatí vozidla zábezpeku vo výške 500 € v hotovosti k rukám 

prenajímateľa, ktorú zábezpeku je prenajímateľ oprávnený použiť na krytie náhrady škody, ktorá 

prípadne vznikne na vozidle, na krytie iných nákladov, ktoré vzniknú nesplnením povinnosti nájomcu 

v zmysle tejto zmluvy (napr. čistenie vozidla, doplnenie PHM a iné). Prenajímateľ je oprávnený 

jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty, na ktorú mu vznikne nárok z titulu 

porušenia povinnosti nájomcom v zmysle tejto zmluvy voči pohľadávke nájomcu na vrátenie zábezpeky. 

3. Nájomné za bežný deň / 3hod  je splatné nasledovne : 

- 50% nájomného vopred pri prevzatí vozidla nájomcom, 

- 50% nájomného po ukončení nájmu, pri odovzdaním vozidla nájomcom prenajímateľovi, 

všetko do rúk prenajímateľa. 

4. Náklady na pohonné hmoty, nevyhnutné doplnenie prevádzkových kvapalín hradí počas doby nájmu 

nájomca. Nájomca užíva vozidlo počas doby nájmu na vlastné náklady. 

5. Nájomné zahŕňa povinné zmluvné poistenie. 

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

nespôsobilosť prevádzky predmetu nájmu, 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. 

 

IV. Povinnosti nájomcu 

1. Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky : 

- Dbať o to, aby na vozidle nevznikla škoda. 

- Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži, tj. na 

jazdu po pozemných komunikáciach v súlade so Zákom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. 

- Vrátiť vozidlo prenajímateľovi spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi, 

kompletnou výbavou, plnou nádržou, v dohodnutom termíne a v stave, v akom vozidlo nájomca prevzal 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie vozidla, 

- Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu vozidla. 

- Vodič musí byť držiteľom VP min. 2 roky. 

- Na doplňovanie paliva používať výlučne Benzín 100 oktan - norma E5 a predložiť 

prenajímateľovi daňový pokladničný doklad o načerpaní pohonných hmôt, alebo doplniť palivo do 

vozidla v prevádzke prenajímateľa. 

- Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa 

údajov uvedených v servisnej knihe vozidla. 

- Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo 

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

odcudzeniu. 

- Okamžite oznámiť prenajímateľovi poruchu funkcie tachometra a pristaviť vozidlo v mieste 

prevzatia na výmenu alebo opravu tachometra. 

- Udržiavať otáčky vozidla max 5000/min. v krátkom čase. 

- Nájomca nie je oprávnneý otvárať motorovú kapotu a akokoľvek manipulovať v 

motorovom priestore, pričom porušenie tejto povinnosti je vnímané ako hrubé porušenie 

nájomnej zmluvy a zakladá prenajímateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 €. 

- Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych 

preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť a nájomca sa zaväzuje oboznámiť vodičov s 



podmienkami nájmu. Počas celej doby nájmu zodpovedá za dodržiavanie zmluvných povinností 

nájomcu v zmysle tejto zmluvy výlučne nájomca, bez ohľadu nato, kto vozidlo šoféroval.  

- V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez 

zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi, 

- Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla alebo o akýchkoľvek 

poruchách vozidla. 

- 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 jeden mesiac od termínu havárie. Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľom 

škodu, ktorá vznikla na vozidle v súvislosti s haváriou zavinenou nájomcom (náklady na opravu vozidla) 

v plnej výške. 

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

počas doby nájmu, je nájomca povinný oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v 

zákonnej lehote (15 dní od momentu vzniku škody) a súčasne o tejto škodovej udalosti  telefonicky a 

emailom bezodkladne informovať prenajímateľa. 

- 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, je nájomca povinný uhradiť 

prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov na vybavenie nového OEV, či výrobu a 

prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.  

- Nájomca sa zaväzuje po každom opustení vozidla vykonať opatrenia pre ochranu autorádia 

pred odcudzením. V prípade odcudzenia predmetného autorádia s odnímateľným čelným panelom a 

nemožnosti sa preukázať týmto panelom alebo v prípade odcudzenia odnímateľného autorádia, sa 

nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške nadobúdacej ceny predmetného autorádia 

pri odovzdaní vozidla prenajímateľovi. Doklad o nadobúdacej cene autorádia dodá na vyžiadanie 

prenajímateľ. 

- Nájomca sa zaväzuje používať vozidlo iba v rámci SR. Mimo územie SR je nájomca oprávnený 

užívať vozidlo len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 

- Nájomca sa zaväzuje, že vo vozidle nebude požívať nápoje, jedlo a nebude fajčiť. 

 

2. V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tejto zmluvy nájomcom, je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každé jedno porušenie. 

Nárok prenajímateľa na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. 



3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poruchy vozidla bez zavinenia nájomcu alebo osôb, 

ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, zabezpečí prenajímateľ opravu vozidla do 72 hodín od jeho 

prevzatia na opravu. V prípade opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa 

zaväzuje do 72 hodín od 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, kedy nemohol vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s 

výnimkou prvých 72 hodín od vzniku poruchy vozidla. 

4. V prípade, že prenajímateľovi bude doručená zo strany Polície výzva na zaplatenie pokuty za 

dopravný priestupok, ktorý sa mal stať počas doby nájmu s použitím vozidla, je nájomca povinný túto 

pokutu zaplatiť bez zbytočného odkladu na základe oznámenia prenajímateľa. 

  

V. Poistenie a škody 

1.  Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody 

spôsobené prevádzkou vozidla, vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia. 

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

“Hlásenie škody”, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade vzniku škodovej udalosti, zapríčinenej 

nájomcom počas doby nájmu v súvislosti s vedením osobného motorového vozidla, je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímateľovi škodu, ktorá vznikla na vozidle prenajímateľovi, na základe 

výzvy prenajímateľa.  

 

VI. Práva a povinnosti prenajímateľa 

1. Prenajímateľ má právo na základe výzvy uskutočniť technickú kontrolu vozidla. 

 

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi spolu s vozidlom : 

• jednu sadu kľúčov 

• OEV - malý technický preukaz 

• potvrdenie o zaplatení PZP a zelenú kartu.   

 

3.  Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie vozidla v stave spôsobilom na prevádzku a užívanie 

na dohodnutý účel v zmysle tejto zmluvy. 

VII. Odovzdávanie a preberanie vozidla 



1.  Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať 

najmä tieto údaje:  

• zmluvu o prenájme, ku ktorej sa protokol viaže 

• typ vozidla – Čl.. I. Bod 2. 

• ŠPZ vozidla - Čl.. I. Bod 2. 

• číslo karosérie  - Čl.. I. Bod 2. 

• číslo OTP - 

• meno osoby, ktorá vozidlo prevzala - nájomcu 

• meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala - prenajímateľ 

• stav tachometra -  

• stav PHM v nádrži - plná 

• dátum prevzatia a odovzdania – Čl. II. bod 1. 

• popis výbavy, s ktorou bolo vozidlo prevzaté a odevzdané povinná výbava. 

• technický stav vozidla -  

• poruchy a poškodenia vozidla -  

* Hlásenie škôd 

2.  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. 

 
 
 
 

VIII. Skončenie nájmu 

1.  Nájomný vzťah založený touto zmluvou zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzavretá, 

b) odstúpením prenajímateľa od zmluvy v prípade porušenia niektorej povinnosti nájomcu v 

zmysle tejto zmluvy, 

c) odstúpením nájomcu od zmluvy v prípade, že prenajímateľ hrubým spôsobom poruší svoje 

povinnosti vyplývajúce z ustanovené tejto zmluvy. 

 

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných 

strán. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných 



právnych predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 

prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným 

ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia. 

4. Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní 

v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré 

medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym 

rozhodcovským súdom zriadeným Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, 

Záhradnícka 21, 811 07  Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel 

vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je 

oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho 

súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, 

záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z. z.  o 

rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka 

rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka 

rozhodcovského konania. 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme prenajímateľ a jeden 

nájomca.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu 

i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi tejto zmluvy. 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa ............................…………………………… 

 

Prenajímateľ..………………………………….. 

 

Nájomca……..……………………… 

 


