
 
 

 

 

 
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU (VOZIDLA) SPF 

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL 
 

Zmluva číslo:    __________________ 
 
 

Nájomca/Klient  
 
Názov firmy:  _____________________________________  
 
Meno, priezvisko: __________________________________  
 
Adresa:  __________________________________________  
  
_________________________________________________ 
 
Tel. č.:   __________________________________________  
 
Číslo OP:  ________________________________________  
 
Číslo VO:  ________________________________________  
 
Platný do dňa:  __________________________________  
 
 
Ďalší oprávnený vodič 
 
Meno, priezvisko:  _________________________________  
 
Adresa:  _________________________________________  
  
_________________________________________________ 
 
Tel. č.:  ___________________________________________  
 
Číslo OP:  ________________________________________  
 
Číslo VO:  ________________________________________  
 
Platný do dňa:  __________________________________  
 
 
Cenová kalkulácia  
 
Počet dní:______ x Cena za začatý deň _______________ 
 
 = ____________,- €  
 
+  náklady PHM na základe vyúčtovania pri odovzdaní vozidla 

Predmet nájmu   
 
Vozidlo značky: ____________________________________  
 
Typ:  _____________________________________________  
 
EČV: _____________________________________________  
 
Číslo karosérie: ____________________________________  
 
Stav vozidla:  ______________________________________  
 
 _________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Príslušenstvo:  _____________________________________  
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 
Počet najazdených kilometrov:  ________________________  
 
Stav nádrže:  ______________________________________  
 
Dátum odovzdania vozidla: ___________________________  
 
Čas vydania vozidla:  ________________________________  
 
Predpokladaný dátum vrátenia:  ________________________ 
 
 
Miesto vrátenia: ___________________________________ 
 
Tankovacia karta č.:________________________________ 
 
 
Poistenie – povinné zmluvné  
 
Názov poisťovne:   __________________________________  
 
Číslo poistnej zmluvy:  _______________________________  
 
 

V Bratislave 
 
Dňa: ______________________  
 
 
Prenajímateľ:  Slovenská plavecká federácia 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(pečiatka, podpis) 

V Bratislave 
 
Dňa: ______________________  
 
 
Nájomca:  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(pečiatka, podpis) 

 



 
 

 

 

 
 

ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU (VOZIDLA) SPF 
  

Čl. I 
Predmet nájmu 

1. Prenajímateľ dáva nájomcovi touto zmluvou do nájmu motorové vozidlo špecifikované v odovzdávacom 
protokole za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Technický stav vozidla zodpovedá technickým údajom uvedeným v technickom preukaze vozidla a je spôsobilé 
na dohodnuté užívanie a je vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy 
Slovenskej republiky. 

 
Čl. II 

Doba prenájmu / územná platnosť 
1. Prenajímateľ dáva nájomcovi vozidlo do nájmu na dobu uvedenú v odovzdávacom protokole.  
2. Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to 

prenajímateľ neudelí svoj výslovný písomný súhlas. 
3. Po uplynutí doby nájmu je nájomca povinný vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a 

zaplatiť cenu za ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za 
neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla. 

 
Čl. III 

Cena nájmu / Platobné podmienky 
1. Výška nájomného je dohodnutá podľa typu prenajatého vozidla. Osobné motorové vozidlo/ minibus 25,- Eur za 

každý začatý deň.  Nákladné/dodávkové motorové vozidlo  30,- Eur za každý začatý deň. 
2. Cena nájmu  zahŕňa havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie vozidla, diaľničnú známku pre územie 

Slovenskej republiky. V prípade cesty do zahraničia, nájomca znáša všetky výdavky s tým spojené (diaľničné 
poplatky, známky). Cena nájmu nezahŕňa náklady na pohonné hmoty (PHM). Náklady za PHM znáša nájomca 
rovnako ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb 
užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady. Za účelom dopĺňania PHM nájomca obdrží od 
prenajímateľa tankovaciu kartu, ktorú je nájomca povinný používať po celú domu nájmu vozidla. Náklady za 
PHM budú vyúčtované  a nájomcom uhradené pri odovzdaní vozidla na podklade vyučtovania – výstupu 
zo softvéru prenajímateľa, ktorý náklady na PHM vypočíta v závislosti od nájomcom ubehnutých kilometrov 
a priemernej spotreby zapísanej v technickom preukaze vozidla. 

3. Za nájom vozidla je nájomca povinný zaplatiť cenu nájmu vopred a to v hotovosti, pri prevzatí vozidla. 
4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné a náklady na PHM sa nájomca 

zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného/nákladov aj zmluvnú pokutu vo výške 0.25% z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania až do zaplatenia. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti prenajímateľa 
1. Prenajímateľ sa zaväzuje dať do nájmu nájomcovi vozidlo na čas dohodnutý touto zmluvou, spôsobilé na 

dohodnuté užívanie a s plnou nádržou PHM predpísaného paliva. 
2. Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla nájomcovi skontrolovať všetky funkčné časti a vybavenie 

vozidla a oboznámiť nájomcu s jeho obsluhou, ako aj s používaním tankovacej karty. 
  

Čl. V 
Práva a povinnosti nájomcu 

1. Nájomca je povinný používať vozidlo riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu 
danom účelom použitia, technickými podmienkami, pokynmi, návodmi a príslušnými predpismi; starať sa o to, 
aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla . 

2. Vodiči nájomcu musia byť držiteľom platného vodičského oprávnenia minimálne 2 roky. Fotokópie dokladov 
ako vodičské oprávnenie a občiansky preukaz vodičov, ktorí budú mať oprávnenie viesť vozidlo budú 
odovzdané prenajímateľovi  pri odovzdaní vozidla. 

3. Nájomca je oprávnený používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, 
prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a 
podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj 
jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla resp. s pokynmi 
prenajímateľa, nie je povolené.  

4. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe, než je uvedené v odovzdávacom protokole. 
5. Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v prospech tretej osoby ani 

umožniť také konanie inej osobe. 
6. Nájomca je povinný zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu, zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí 

vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav 



 
 

 

 

a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak 
nájomca nevykoná potrebnú údržbu počas doby nájmu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou 
poškodenia, je nájomca povinný vzniknutú škodu uhradiť. 

7. V prípade vzniku potreby opravy vozidla, túto je povinný oznámiť prenajímateľovi, ktorý vo veci ďalšieho 
postupu rozhodne. Pokiaľ potreba opravy vyplynula z konania nájomcu, náklady tejto opravy znáša v celom 
rozsahu nájomca, v opačnom prípade bude cena opravy nájomcovi preplatená na základe vystavenej faktúry 
za opravu. Všetky náklady za opravy v pneuservise (t.j. výmena, oprava pneumatiky v dôsledku defektu) znáša 
v celom rozsahu nájomca. 

8. Nájomca je povinný bezodkladne písomne ohlásiť prenajímateľovi (najneskôr však do 24 hod. od zistenia 
škody) vznik akejkoľvek škody, každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou, resp. 
škodu spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade 
doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade 
neskorého nahlásenia nehody nájomca nesie zodpovednosť za prípadné škody (napr. regresný nárok 
poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi).  

9. Nájomca je povinný niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením 
vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy a je povinný v prípade vzniku 
poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške podľa podmienok tej ktorej poistnej zmluvy  vozidla, 
okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných a psychotropných látok, kedy nájomca zodpovedá za  škodu v plnej výške. Tým však nie je 
dotknutá povinnosť na zaplatenie akýchkoľvek ďalších povinností (napr. náhrad, sankcií a pod.) podľa platných 
právnych  predpisov, resp. tejto zmluvy o nájme. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na 
vzniknutej škode podľa podmienok tej ktorej poistnej zmluvy vozidla. 

10. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v 
plnom rozsahu. Táto povinnosť  nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku 
požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok. 

11. Ak sa v prípade odcudzenia vozidla preukáže, že vozidlo nebolo nájomcom patrične zabezpečené, nájomca je 
povinný  uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a 
výškou plnenia príslušnej poisťovne.  

12. Nájomca je povinný po skončení nájmu  vrátiť vozidlo riadne a včas , v čistom stave, tak, ako ho prevzal spolu 
s plnou nádržou predpísaného paliva, a to na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Spolu s vozidlom je nájomca povinný vrátiť aj tankovaciu kartu a všetko príslušenstvo, ktoré prevzal pri 
odovzdaní vozidla pri začiatku nájmu. 

13. 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 okrem ceny nájmu 
dohodnutej v zmluve aj zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške 100,-€ denne; zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

14. V prípade ak dôjde k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla, resp. k 
poškodeniu alebo nadmernému znečisteniu exteriéru  alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému 
používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou. 

15. Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení 
zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací  panel od rádia, rádio) je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu. 

  
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
1. Nedodržanie dohodnutých zmluvných povinností má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa 

príslušných právnych predpisov a možnosť prenajímateľa od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou. 
2. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpísaním tejto zmluvy si ju dôkladne prečítali, že rozumejú jej obsahu 

a súhlasia s ním bez výhrad na dôkaz čoho zmluvné strany túto zmluvu podpisujú. 
 
 

V Bratislave dňa .............................. 
 
 
 
 
Za prenajímateľa:________________________   Za nájomcu:______________________________  
                                    (pečiatka, podpis)                (pečiatka, podpis) 


