
Z M L U V A 
o nájme dopravného prostriedku  

 
uzatvorená  podľa § 630 a nasl.   Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: 
 
Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
sídlo: Hviezdoslavova 477, 905 01  Senica 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 143/T  
Zastúpený:  Ing. Jánom Bachurom, konateľom 
IČO: 31 424 287 
DIČ: 2020376303,  IČ DPH: SK2020376303 
IBAN: SK10 5600 0000 0092 0328 9001, BIC kód banky KOMASK2X  
(ďalej len  Prenajímateľ) 
 
a 
 
Mesto Senica 
zastúpené  Ing. Mgr. Martinom Džačovským, primátorom  
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
IČO: 00309974 
DIČ: 2021039845 
IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002, BIC kód banky KOMAXSK2X 
(ďalej len Nájomca) 
 

Preambula 
 

Prenajímateľ vyhlasuje, že je  výlučným vlastníkom vozidla, uvedeného v článku I.  
(v ďalšom texte aj ako „ Predmet nájmu“), neexistuje žiadne obmedzenie pre nakladanie 
s ním, nie je zaťažený zriadením záložného práva, ktoré by bránilo jeho riadnemu užívaniu a 
 na základe predmetu podnikania deklarovaného vo výpise z Obchodného registra Okresného 
súdu Trnava, je oprávnený k jeho prenájmu inej osobe. 
Prenajímateľ vyhlasuje, že  ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú skutočnosti, ktoré by 
bránili riadnemu využívaniu Predmetu nájmu. 
 

I. Predmet zmluvy 
 
Predmetom zmluvy je nájom hnuteľnej veci – nákladného motorového vozidla:  
 
Značka a model: VOLKSWAGEN CADDY 
Číslo motora (typ): BSU 
Výrobné číslo: WV2ZZZ2KZ8X125801  
Farba: biela 
Číslo osvedčenia o evidencií: PA 648324 
Evidenčné číslo: SEX160 
Vlastník vozidla: Mestský podnik služieb spol. s r.o.,  Senica 
 
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu funkčný a spôsobilý na riadnu prevádzku  
spolu s dokladmi a príslušnou dokumentáciou pri podpise tejto zmluvy  v sídle Nájomcu. 
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II.Účel zmluvy 
 
Prenajímateľ  prenecháva  Nájomcovi  Predmet  nájmu, aby ho používal na  zabezpečovanie 
a plnenie  úloh  vyplývajúcich  pre Nájomcu  najmä zo zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom  
zriadení a ďalších súvisiacich predpisov.  
 

III. Doba nájmu 
 
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú  od 01.01.2021 do 31.12.2021. 
Zmluvné strany majú právo odstúpiť  od  zmluvy  v prípade porušenia povinnosti     
vyplývajúcej z tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Odstúpeniu od zmluvy  musí   
predchádzať  písomné  upozornenie na   porušenie povinností. Ak zmluvná strana nesplní       
povinnosť,   ktorú   porušuje  v lehote 15  dní   od   doručenia písomného oznámenia, má      
druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Doručením písomného oznámenia 
o odstúpení od   zmluvy  zmluvný vzťah zaniká.  
 

IV. Nájomné, platobné podmienky 
 

Zmluvné strany sa dohodli na  ročnom nájomnom za  Predmet nájmu v sume 1.440,00 eur 
vrátane DPH, jedentisícštyristoštyridsať eur,  z toho suma bez DPH predstavuje 1.200,00 eur 
a  DPH 240,00 eur.  Táto cena je konečná a zahŕňa okrem DPH aj  zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie 
vozidla a daň z motorových vozidiel. 
Nájomné je splatné v  pravidelných mesačných splátkach, Prenajímateľ je oprávnený k jeho 
fakturácii  v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca mesačne v sume 120,00 eur,  
slovom jednostodvadsať eur  s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.  
 

V. Práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán 
 

Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi  Predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne 
užívanie a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s podnájmom. 
Prenajímateľ  súhlasí s tým, aby Nájomca používal Predmet nájmu aj na cesty do zahraničia. 
Prenajímateľ  vyhlasuje, že oboznámil Nájomcu podmienkami poistných zmlúv ako aj s 
technickým stavom Predmetu nájmu. 
Nájomca vyhlasuje, že je mu známy technický stav Predmetu nájmu, ako aj spôsob jeho 
používania a jazdné vlastnosti. 
Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo 
k poškodeniu alebo zníženiu jeho úžitkových vlastností. 
V prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla, alebo ak sa na Predmete nájmu 
vyskytnú vady a poruchy, ktoré budú brániť v jeho riadnom užívaní Nájomcom, je Nájomca 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť tieto skutočnosti Prenajímateľovi.  
Počas doby odstránenia ohlásených vád a porúch má Nájomca právo na zníženie alikvotnej 
časti nájomného.  
Nájomca zodpovedá za škody spôsobené nevhodným udržiavaním Predmetu  nájmu.  
Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, drobné 
opravy a ostatné prevádzkové náklady vrátane pravidelných technických prehliadok vozidla 
hradí  Nájomca. 
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VI. Záverečné ustanovenia 
 

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých  Nájomca obdrží jedno vyhotovenie 
a Prenajímateľ jedno.  
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania druhou  zmluvnou stranou a  účinnosť dňom 
01.01.2021 po predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle Nájomcu. 
Zmluvné strany  prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,      
obsahu zmluvy porozumeli, zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni za nápadne      
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
V Senici, dňa 09.12.2020 
 
 
 
 
 
  ..................................................                                        ...................................................... 
           Prenajímateľ:                                                                             Nájomca:             
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