
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 

uzavretá v zmysle §630 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi učastníkmi na jednej strane, obchodná 

spoločnosť Due Fratelli s.r.o. so sídlom Dlhá ulica 393/1, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 14574/T, IČO: 36 258 181, IČ DPH: SK2021773006, zastúpená konateľom spoločnosti pánom Szegfű Norbert, ďalej len ako Prenajímateľ a na strane druhej 

Meno:  ................................ 
 
Priezvisko:  ................................ 
 
Adresa:  ................................ 

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

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

Číslo OP:  ................................ 

Telefón:  ................................ 

ďalej len ako Nájomca, za týchto vzájomne dohodnutých podmienok: 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 
Prenajímateľ sa na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje prenechať Nájomcovi individuálne určený dopravný prostriedok na dočasné užívanie a 

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi odmenu podľa platného cenníka, ďalej len Nájom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje vrátiť 

dopravný prostriedok Prenajímateľovi v dohodnutom čase a bez poškodenia, v stave v akom mu bol dopravný prostriedok odovzdaný Prenajímateľom. Nájomca preberá i 

vracia dopravný prostriedok čistý a s plnou nádržou pohonných hmôt. Prenajímateľ a Nájomca sa v súlade s §262 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov dohodli, že vzájomné vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy sa budú spravovať zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

Článok II 

Dopravný prostriedok 

 
Individuálne určené motorové vozidlo, ktorého je Prenajímateľ výlučným vlastníkom: 

Značka:  ............................................. 

Model:  ............................................. 

VIN:  ............................................. 

Farba:  ............................................. 

EČ:  ....................... 

 

Prenajímateľ prehlasuje, že Dopravný prostriedok je v stave spôsobilom na riadne užívanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a že Nájomcu riadne 

oboznámil s osobitnými pravidlami užívania Dopravného prostriedku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nájomca prehlasuje, že bol Prenajímateľom 

riadne oboznámený s osobitnými pravidlami užívania Dopravného prostriedku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, porozumel ich obsahu bez výhrad a 

zaväzuje sa ich rešpektovať. 

 

Článok III 

Doba nájmu 

 

Doba nájmu je vyznačená na preberacom protokole od Dopravného prostriedku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Je určená dátumom a časom odovzdania 

vozidla Nájomcovi Prenajímateľom a dátumom a časom do kedy je Nájomca povinný vrátiť Dopravný prostriedok Prenajímateľovi. Zmluvu možno predĺžiť, pokiaľ o to 

Nájomca písomne Prenajímateľa najneskôr do 24 hodín pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva pôvodne dohodnutá, požiada a Prenajímateľ toto predĺženie písomne 

potvrdí. 

 

Článok IV 

Platnosť a zánik zmluvy 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy Prenajímateľom a Nájomcom a je uzatvorená na dobu určitú, ktorá je stanovená dátumom a časom 

prebrania Dopravného prostriedku Nájomcom od Prenajímateľa a zaniká vrátením Dopravného prostriedku Nájomcom Prenajímateľovi bez poškodenia, v stave v akom mu 

bol dopravný prostriedok odovzdaný Prenajímateľom. Zánikom zmluvy však nezanikajú záväzky vyplývajúce z povinnosti náhrady škody Nájomcu voči Prenajímateľovi, ako 

aj tretím osobám. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti Prenajímateľa 

 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi Dopravný prostriedok spolu s potrebnými dokladmi v stave spôsobilom na prevádzku a na užívanie, na ktoré Dopravný 

prostriedok obvykle slúži. 



Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek previesť kontrolu Dopravného prostriedku za účelom zistenia, či je Dopravný prostriedok užívaný riadne a v súlade s dohodnutými 

podmienkami. Nájomca je povinný umožniť túto kontrolu Prenajímateľovi alebo ním poverených osôb. Prenajímateľ obstaráva bežné opravy a údržbu Dopravný 

prostriedok a Nájomca je povinný prevedenie opráv, údržbu a možnú inšpekčnú prehliadku na Dopravnom prostriedku umožniť, ako i v dôsledku vyššie uvedeného strpieť 

obmedzenie užívania Dopravného prostriedku. V dobe takéhoto obmedzenia užívania Dopravného prostriedku je Nájomca oprávnený požadovať od Prenajímateľa 

poskytnutie Dopravného prostriedku rovnakých alebo obdobných kvalít za účelom pokračovania zmluvného vzťahu. Náklady spojené s opravou Dopravného prostriedku, ak 

oprava Dopravného prostriedku vznikla v dôsledku nesprávneho používania Dopravného prostriedku Nájomcom alebo osobami, ktorým Nájomca umožnil prístup k 

Dopravnému prostriedku (buď v rozpore s obvyklým užívaním Dopravného prostriedku alebo porušením povinnosti podľa tejto zmluvy). V takom prípade prechádza 

povinnosť k uhradeniu nákladov na opravu v plnom rozsahu na Nájomcu, a ďalej zodpovedá Nájomca, v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla v dôsledku takéhoto 

nesprávneho užívania Dopravného prostriedku (nadmerné opotrebenie alebo poškodenie Dopravného prostriedku).Prenajímateľ prehlasuje, že uzatvoril s oprávnenou 

poisťovňou len povinné zmluvné poistenie pre Dopravný prostriedok čo nájomca berie výslovne na vedomie čo potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti Nájomcu 

 

Nájomca je povinný zabezpečiť Dopravný prostriedok proti krádeži, poškodeniu alebo zásahu tretích osôb, ktoré nie sú oprávnené užívať vozidlo. Nájomca nesmie nechať v 

zaparkovanom Dopravnom prostriedku kľúče a dokumenty a je vždy povinný pri odchode od Dopravného prostriedku ubezpečiť sa o riadnom zabezpečení Dopravného 

prostriedku pred krádežou a poškodením. Porušenie niektorej z týchto povinností je považované za podstatné porušenie zmluvy. Prenajímateľ odporúča využívať za účelom 

parkovania parkoviská a garáže, ktoré sú strážené, resp. riešiť takýto stav dodatkovým poistením dopravného prostriedku. 

Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie Dopravného prostriedku tretím osobám. 

Nájomca nesmie využívať Dopravný prostriedok na transport osôb za úplatu, nesmie sa s Dopravným prostriedkom účastniť pretekov a súťaží, ani ho používať na 

uzatvorených pretekárskych okruhoch. Porušenie niektorej z týchto povinností je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

Nájomca je povinný vopred oznámiť Prenajímateľovi každú cestu s Dopravným prostriedkom mimo územie Slovenskej republiky. Porušenie tejto povinnosti je považované 

za podstatné porušenie zmluvy. 

Nájomca nesmie manipulovať s Dopravným prostriedkom pod vplyvom alkoholu, omamných látok, liekov alebo iných látok, ktoré môžu privodiť zníženú schopnosť 

vnímania a reakcií. 

Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu výskyt závad, ktoré sa v priebehu užívania na Dopravnom prostriedku prejavia a vyžadujú opravu. Ak 

si Nájomca bez zbytočného odkladu túto povinnosť nesplní, zodpovedá Prenajímateľovi za škodu, ktorá na základe jeho meškania v dôsledku neoznámenia závady vznikla. 

Nájomca je povinný potrebu opráv oznámiť bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi. 

Nájomca je povinný uhradiť nájom a všetky s tým súvisiace poplatky za Dopravný prostriedok riadne a včas podľa platného cenníka Prenajímateľa, ak nebolo dohodnuté 

inak. Všetky zistené vady, pripomienky a sťažnosti vzťahujúce sa k Dopravnému prostriedku musí Nájomca uplatniť pri prevzatí Dopravného prostriedku formou záznamu v 

preberacom protokole. Nájomca je oprávnený užívať Dopravný prostriedok pri zachovaní náležitej starostlivosti a zodpovedajúcich noriem a predpisom pre daný typ 

Dopravného prostriedku. Ide predovšetkým o dodržiavanie parametrov stanovených výrobcom týkajúcich sa technického stavu Dopravného prostriedku, množstva 

motorového oleja, chladiacej kvapaliny, nahustenia pneumatík a pod. Nájomca je povinný riadne sa o Dopravný prostriedok starať v zmysle zabránenia vzniku škody, 

vrátane povinnosti dodržiavania Prenajímateľom stanovených podmienok a doporučení. Právo užívať Dopravný prostriedok zaniká uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva 

dojednaná, alebo poškodením prípadne zničením Dopravného prostriedku. Po zániku práva užívať Dopravný prostriedok je Nájomca povinný vrátiť Dopravný prostriedok 

vrátane príslušenstva a dokumentov do miesta, kde ho prevzal, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak sa predĺženie doby nájmu neuskutoční v zmysle Článku 2 je vrátenie 

Dopravného prostriedku Nájomcom neskôr než v dobe dohodnutej v zmluve považované za podstatné porušenie zmluvy a bude mať ako neoprávnené užívanie cudzej veci 

za následok trestnoprávny postih v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona. Nájomca je povinný za obdobie presahujúce dohodnutú dobu trvania nájmu 

Prenajímateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu a uhradiť nájomné vo výške 2-násobku bežného nájmu podľa platného cenníka Prenajímateľa. Dopravný prostriedok vrátane 

príslušenstva a dokumentov je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľom určenej osobe, ktorá prijatie vyznačí do preberacieho protokolu k Dopravnému prostriedku. 

Pokuty za dopravné priestupky spôsobené Nájomcom počas užívania Dopravného prostriedku v dobe trvania zmluvy resp. do doby vrátenia Dopravného prostriedku, a tiež 

škody, ku ktorým dôjde na základe straty dokladov, dokumentov, kľúčov, lekárničky alebo náradia, patriacich do vybavenia Dopravného prostriedku hradí vždy Nájomca. 

Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi v plnom rozsahu za škodu vzniknutú na Dopravnom prostriedku v dobe od odovzdania vozidla Nájomcovi do prevzatia 

Prenajímateľom. Prenajímateľ je oprávnený účtovať Nájomcovi náhradu straty na Nájomnom vo výške zodpovedajúcej 50% dennej sadzby nájomného podľa platného 

cenníka vrátane minimálnej dennej sadzby za 100 km, a to až do dňa kedy mu bude Dopravný prostriedok vrátený.V prípade dopravnej nehody, odcudzenia alebo 

poškodenia Dopravného prostriedku, alebo jeho časti a tiež v prípade, kedy došlo v dôsledku dopravnej nehody k poraneniu alebo usmrteniu osôb (nezávisle na zavinení 

Nájomcu) je Nájomca vždy povinný privolať políciu za účelom prešetrenia dopravnej nehody (bez ohľadu na výšku škody) a zotrvať na mieste nehody do príchodu polície a 

spísania protokolu. V opačnom prípade bude Nájomca zodpovedať za škodu v plnom rozsahu. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti, či už sa jedná o škodovú udalosť alebo 

nehodu, je Nájomca povinný riadne a úplne vyplniť formulár – správa o nehode. Nájomca je povinný zaistiť súpis všetkých účastníkov dopravnej nehody, ako svedkov, 

vrátane osobných údajov zúčastnených a tiež je povinný zaistiť popis vozidiel účastníkov dopravnej nehody, zaznamenať ich EČV a uviesť evidenčné údaje oddelenia polície, 

ktorá prípad vyšetrovala. Ak je Dopravný prostriedok v dôsledku dopravnej nehody nepojazdný, je Nájomca povinný toto Vozidlo zabezpečiť proti ďalšiemu poškodeniu či 

odcudzeniu a na vlastné náklady ho previesť vrátane príslušenstva a dokumentov do miesta, kde ho prevzal, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Nájomca je povinný oznámiť 

Prenajímateľovi bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, každú poistnú udalosť na Dopravnom prostriedku. Nájomca je povinný zaistiť aby boli Prenajímateľovi 

odovzdané všetky doklady a kľúče patriace k Dopravnému prostriedku. Nájomca je povinný poskytovať polícii, Prenajímateľovi a jeho poisťovacej spoločnosti súčinnosť pri 

vyšetrovaní dopravnej nehody, v rámci likvidácie poistnej udalosti prípadne v rámci súdneho konania. 

Nájomca skladá k rukám Prenajímateľa hotovosť vo výške  1 000 EUR, ďalej len zábezpeka, po dobu trvania nájmu. V prípade vzniku škody na Dopravnom prostriedku 

zostáva zábezpeka u Prenajímateľa až do doby úplného zaplatenia škody vzniknutej na Dopravnom prostriedku a môže byť Prenajímateľom použitá na úhradu záväzkov 

Nájomcu voči Prenajímateľovi. 

 

Článok VII 

Odstúpenie od zmluvy 
 

Ak Nájomca užíva Dopravný prostriedok v rozpore so zmluvou a dohodnutými podmienkami, prípadne spôsobom, ktorým môže vzniknúť Prenajímateľovi škoda, prípadne 

ak nastane hrozba vzniku škody značného rozsahu na Dopravnom prostriedku, je Prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť 

od zmluvy ak Nájomca neplatí riadne a včas. 

 

Článok VIII 

Zodpovednosť 
 

Nájomca sa vzdáva všetkých práv na akúkoľvek náhradu škody alebo vlastnú ujmu na zdraví vzniknutú počas alebo v súvislosti s užívaním Dopravného prostriedku. Nájomca 

prehlasuje, že má dostatočné skúsenosti s vedením motorových vozidiel danej kategórie a si je vedomý rizík a nebezpečenstva spojeného s používaním Dopravného 

prostriedku. Nájomca na seba preberá všetky riziká vzniknuté v súvislosti s užívaním Dopravného prostriedku, počas neho, ako aj po ňom. Tieto riziká okrem iného v sebe 



zahŕňajú fyzické a psychické úrazy, bolesť, úzkosť, traumu, chorobu, smrť, či už spôsobené alebo nespôsobené nedbanlivosťou alebo inou chybou Prenajímateľa, poruchou 

Dopravného prostriedku, neadekvátnym školením alebo dozorom, chybnou konštrukciou alebo chybnou výrobou Dopravného prostriedku, kontaktom s tretími osobami 

alebo predmetmi, vplyvom počasia alebo inými okolitými podmienkami. Nájomca prehlasuje, že sám znáša riziko platenia všetkých lekárskych a pohotovostných výdavkov v 

prípade zranenia, choroby alebo inej nespôsobilosti. 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
 

Prípadný nárok Prenajímateľa alebo Nájomcu na náhradu škody, prípadne zmluvnú pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu môže byť uplatnený 

len vtedy, pokiaľ sa nezakladá na dôvodoch, ktoré vylučujú zodpovednosť za škodu či zmluvnú pokutu, t.j. na objektívne neodvrátiteľných skutočnostiach, ktoré nemôžu byť 

odvrátené ani pri vynaložení akéhokoľvek úsilia niektorou zo zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 300 EUR za porušenie každej 

povinnosti stanovenej touto zmluvou, pokiaľ nie je stanovené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. V súlade s platnou právnou 

úpravou Nájomca výslovne prehlasuje, že súhlasí s prijímaním správ či už poštou, faxom alebo elektronickou poštou,SMS a pod., bez predchádzajúceho vyzvania obchodné 

a marketingové informácie Prenajímateľa. Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ evidoval a spracovával pre svoju potrebu jeho identifikačné údaje získané z obchodných 

vzťahov alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúce od Nájomcu samotného alebo od tretích osôb v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

Nájomca je pre prípad meškania s vrátením Dopravného prostriedku Prenajímateľovi v stanovenom termíne a na určenom mieste uzrozumený s tým, že Prenajímateľ ohlási 

tento Dopravný prostriedok ako stratený alebo odcudzený príslušným policajným orgánom pripadne podá žalobu na príslušnom súde s tým, že všetky dôsledky, ktoré pre 

Nájomcu môžu z takej skutočnosti vyplynúť, nesie výlučne Nájomca. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinné, zostávajú v platnosti 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia tejto zmluvy ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím obsahom a 

zmyslom zodpovedajú najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných, neúčinných. 

Táto zmluva je platná počnúc dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, bola vyhotovená v dvoch exemplároch, oba majú rovnakú právnu záväznosť. Zmeny a dodatky 

tejto zmluvy musia mať písomnú formu. Kedykoľvek vznikne vo vzťahu medzi zmluvnými stranami akákoľvek záležitosť, ktorá nie je upravená žiadnym ustanovením tejto 

zmluvy, zmluvné strany sa stretnú, aby ju prediskutovali s tým, že dohodnú doplňujúce ustanovenia, ktoré by takúto záležitosť upravili, v opačnom prípade sa na ich 

vzájomný vzťah použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Pokiaľ nie je stanovené inak, právne vzťahy 

zmluvných strán sa riadia touto zmluvou a zmluvami na jej základe uzatvorenými, príslušnými ustanoveniam slovenského právneho poriadku, predovšetkým ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť priateľským spôsobom a vzájomnou dohodou. Pokiaľ by dohoda nebola dosiahnutá, budú sa tieto spory 

riešiť pred príslušnými súdnymi orgánmi.  

Zmluvné strany sa dohodli, že príslušným súdnym orgánom bude vecne príslušný súd v mieste sídla Prenajímateľa. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez 

výhrad súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, a Zmluva nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 

 

 

V Šamoríne, dňa …………………………………    V Šamoríne, dňa ………………………………… 

 

 

…………………………………………………………..     ………………………………………………………….. 

Prenajímateľ       Nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motocykel, Skúter Deň 

 
  

 

Umiťie – Motocykla, skútra 27,- EUR s DPH 

Strata EČ 200,- EUR s DPH 

Strata OEV časť I. 200,- EUR s DPH 

Strata OEV časť II. 200,- EUR s DPH 

Strata dokladu od PZP 50,- EUR s DPH 

Strata zelenej karty. 50,- EUR s DPH 

Strata kľúčov 200,- EUR s DPH 

Strata lekárničky 50,- EUR s DPH 

Strata náradia 50,- EUR s DPH 

 

Cenník je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme Dopravného prostriedku uzatvorenej v zmysle §630 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Uvedené ceny sú platné od 01.01.2014 a sú uvedené vrátane 20% DPH. Právo na zmenu cien bez 

predchádzajúceho upozornenia vyhradené.  



Preberací protokol 

Hotline: +421 905 917 419 | +421 905 431 857 | +421 917 453 414 

 Odovzdané Vrátené 

Vozidlo   

Stav km   

OEV časť I   

OEV časť II   

Biela karta   

Zelená karta   

Stav PHM   

Lekárnička   

Poznámky   

Dátum a čas   

Odovzdal   

Prevzal   

Celkový stav pri odovzdaní   

Celkový stav pri prevzatí   

 

Vozidlo vrátiť do  

Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme Dopravného prostriedku uzatvorenej v zmysle §630 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi Prenajímateľom a Nájomcom. 


