
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
uzavretá podľa ustanovení § 630 a nasl. obchodného zákonníka

medzi

PO CAR, S.LO.

Sídlo:Cintorínska 550/11, Stropkov
Prevádzka: Petrovianska 1,080 05 Prešov

IČO: 31693989
Zastúpený: Ing.JozefBerezný - konateľ

( ďalej len "prenajímatel'" )

a

MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
IČO: 00327646

Zastúpený: JUDLPavel Hagyari - primátor mesta

( ďalej len "nájomca" )

I.
Predmet zmluvy, všeobecné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je prenechanie nižšie špecifikovaného motorového vozidla prena
jímateľom nájomcovi dňa 1.6.2011, aby ho nájomca užíval a prevádzkoval a zaplatil za
to prenajímateľovi nájomné. Predmet nájmu, ktorý je touto zmluvou prenajímaný, je špeci
fikovaný takto:

Škoda Roomster 1,2/51 kW, EVČ: PO-472DZ, výr.č.kar.:TMBNH25J4B7016000

( ďalej len "predmet nájmu" ).

Prenajímateľ a nájomca súhlasne prehlasujú, že je predmet nájmu na základe vyššie uvede
nej špecifikácie dostatočne určito a zrozumiteľne popísaný, aby nemohol byť zamenený
s mou vecou.

2. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom
na prevádzku podľa tejto zmluvy do nájmu na užívanie a prevádzkovanie na obvyklý účel,

ktorým je prevádzka na pozemných komunikáciách.

3. Nájomca nie je oprávnený ďalej prenechaťpredmet nájmu tretej osobe do podnájmu. Ná
jomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať iba na účel uvedený v čl. I. ods. 2, od prenajíma
teľa ho prevziať a platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné podľa čl. II.



II.
Nájomné

l. Nájomné predmetu nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán a činí 1,- EUR bez
DPH mesačne. Toto nájomné je splatné po ukončení kalendárneho mesiaca, na základe fak
túry vystavenej prenajímateľom.

2. Náklady na prevádzku predmetu nájmu, jeho udržiavanie v stave spôsobilom na riadne uží
vanie na účel uvedený v čl. L ods. 2 znáša nájomca s tým, že tieto preúčtuje prenajímateľo

vi. K faktúre musí byť doložený originál platných účtovných dokladov. V prípade, ak ná
jomca nedoloží požadované účtovné doklady, príp. tieto nebudú splňať všetky náležitostí
účtovného dokladu, nemá nájomca právo na úhradu takýchto nákladov zo strany prenajíma
teľa.

III.
Odovzdanie predmetu nájmu a dokladov

l. Prenajímateľna základe tejto zmluvy odovzdá nájomcovi predmet nájmu, vrátane lks kľú

čov od zapaľovania a osvedčenia o technickom stave vozidla.

2. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude spísaný preberací protokol.

IV.
Prehlásenie prenajímateľa

Prenajímateľ zodpovedá za vady predmetu nájmu zjavné, skryté a právne, ktoré predmet
nájmu vykazuje v dobe jeho odovzdania nájomcovi.

V.
Ďalšie práva a povinnosti strán

l. Nájomca nie je oprávnený uskutočňovať na predmete nájmu zmeny bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímateľa.

2. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda, najmä je po
vinný využívať ho na určený účel, neúmerne ho nezaťažovať a prevádzkovať len na po
zemných komunikáciách.

3. Pri každom parkovaní je nájomca povinný vozidlo riadne uzamknúť a aktivovať všetky za
bezpečovacie zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené.

4. Nájomca výslovne nesmie odovzdať kľúče od vozidla cudzej osobe, príp. ponechať kľúče

vo vozidle.

5. Nájomca je povinný používať výhradne výrobcom predpísaný druh paliva a hradiť všetky
náklady spojené s odstránením drobných škôd vzniknutých v priebehu nájmu, vrátane
všetkých poškodení vozidla a pneumatík, ktoré preukázateľne nie sú výrobnými vadami.

6. V prípade havárie, poškodenia, závady alebo nutnosti servisnej kontroly vozidlaje nájomca
povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prenajímateľa.
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7. Nájomca je povinný uhrádzať zo svojho všetky pokuty za priestupky spôsobené prevádz
kou vozidla.

8. Každú nehodu, haváriu, a to i takú, pri ktorej nedôjde k škode na prenajatom vozidle, poš
kodenie, odcudzenie vozidla alebo jeho časti je nájomca povinný ihneď ohlásiť prenajíma
teľovi a polícii a splniť všetky povinností z poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti
č.l OO 1392549 uzavretej v Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s .. Nájomca berie na vedomie,
že pri nesplnení týchto povinnosti bude voči nemu uplatnený príp. postih zo strany
poisťovne.

9. Nájomca sa zaväzuje zveriť vykonávanie všetkých opráv na vozidle autorizovanému servi
su prenajímateľa

10. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s likvidáciou ško
dy, ktorá vznikla na vozidle alebo v súvislosti s jeho prevádzkou, pokiaľ nedodrží
povinnosti uvedené v čl. V. tejto zmluvy, dokiaľ porušenie týchto povinností malo za
následok vznik škody.

11. V prípade, ak nájomca spôsobí haváriu na vozidle či iné jeho poškodenie vlastnou vinou,
je povinný uhradiť prenajímateľovi spoluúčasť na poistnej udalosti.

12. Pri dopravnej nehode spôsobenej vinou nájomcu, pri nezistení páchateľa nehody alebo pri
akomkoľvek poškodení vozidla ajeho príslušenstva, či v iných prípadoch, že sa nedá up
latniť nárok na náhradu škody z iného poisteniaje nájomca povinný zaplatiť prenajímate
jímateľovi spoluúčasť v zmysle poistnej zmluvy.

13. Pri krádeži vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi spoluúčasť v zmysle
poistnej zmluvy. V prípade, že nájomca odmietne predložiť kľúče od ukradnutého
vozidla a z tohto dôvodu odmietne poisťovňa poistné plnenie, zaväzuje sa nájomca
uhradiť prenajímateľovi skutočnú cenu vozidla. Pri poskytnutí vozidla tretej osobe bez
písomného súhlasu prenajímateľa alebo pri získaní vozidla od nájomcu treťou osobou
podvodným konaním, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi kúpnu cenu vozidla.

14. Nájomca berie na vedomie, že znáša všetky škody, ktorí vznikli pri riadení vozidla pod
vplyvom alkoholu, liekov alebo iných omamných látok.

15. Pri poistných udalostiach, pri ktorých došlo k poškodeniu cudzieho majetku alebo ďalších

osôb, je nájomca povinný túto udalosť bezodkladne ohlásiť prenajímateľovi.

17. V prípade straty kľúčov od motorového vozidla znáša nájomca náklady spojené s vyhoto
vením nových kľúčov a všetky náklady s tým súvisiace.

VI.
Doba trvania nájmu, zánik nájmu
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1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od: .
2. Právo užívať predmet nájmu zanikne:

a) uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý
b) zničením predmetu nájmu
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c) výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

3. Po ukončení nájomného vzťahu je nájomca povinný vozidlo protokolárne odovzdaťprena
jímateľovi v mieste jeho prevádzky Petrovianska 1,Prešov, v najbližší pracovný deň,

nasledujúci po ukončení nájmu a to v stave, vakom ho prevzal a s prihliadnutím na
obvyklú mieru opotrebenia. Súčasne s odovzdaním vozidla musia byť prenajímateľovi

odovzdané aj všetky doklady, ktoré nájomca od prenajímateľa prevzal.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať iba písomnými dodatkami, podpísanými obo
ma stranami.

2. Ak nastane u niektorej zo strán okolnosť brániaca riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povin
ná to bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane.

3. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.

4. Táto zmluva sa riadi úpravou podľa Obchodného zákonníka.

5. Táto zmluva nadobúda platnosťpodpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po jej zverejnení.

6. Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva bola spísa
ná určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na niektorú
zo strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

7. Táto zmluva je povinne zverejňovanouzmluvou a nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim
Po dni jej zverejnenia.

Zi;!úN Z011
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Prenajímateľ:

P·HlliI~
prendzks Petrov/allik! l. 080 05 I',siov'
predlJ $kod.: 051175 50m. 11905 123 895

Nájomca:
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Návrh zmluvy je v súlade
so všeobecne záväznými
právnymi predpismi

JlJJH. tudmlla ilANDAWVÁV

r
I


