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TÁTO DOHODA (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi: 
 
(1) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej 

republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: 
VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, 
štatutárny orgán: Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, osoba oprávnená konať v tejto 
veci: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ úseku dopravy a služieb, kontaktná osoba pre technické veci: Dana Granátová, 
telefón: + 421 (0)2 5950 2561, e-mail: granatova.dana@dpb.sk, kontaktná osoba pre zmluvné veci: JUDr. Barbora 
Notová, telefón: +421 (0)2 5950 1528, e-mail: notova.barbora@dpb.sk (ďalej len „Nájomca”) na jednej strane; a 

 
(2) ALD Automotive Slovakia s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom 

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 47 977 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101538/B, DIČ: 20 24 166 166, IČ DPH: SK 20 24 166 166, 
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 27-8206380287/8100, IBAN: 
SK90 8100 0000 2782 0638 0287, BIC (SWIFT): KOMBSKBA, štatutárny orgán: Ing. Daniel Tomaško, konateľ, 
kontaktná osoba pre technické veci: Boris Barienčik, kontaktná osoba pre zmluvné veci: Ing. Daniel Tomaško, 
(ďalej len „Prenajímateľ”) na druhej strane. 

 
Vzhľadom k tomu, že: 
 
(A) Nájomca má záujem o obstaranie motorových vozidiel formou operatívneho leasingu, za účelom čoho realizoval 

verejné obstarávanie na predmet zákazky č. NL 4/2018 „Operatívny leasing osobné a úžitkové vozidlá“ na základe 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.06.2018 vo Vestníku verejného 
obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie č. 114/2018 pod zn. 8002 - MSS a dňa 08.06.2018 na 
Úrade pre vydávanie publikácií Európskej únie č. 2018/S 108-246920;  
 

(B) Prenajímateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky č. NL 4/2018 „Operatívny 
leasing osobné a úžitkové vozidlá“- 1. časť: Úžitkové/technologické vozidlá; a 
 

(C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s dodávaním tovaru; 
 
DOHODLO SA nasledovné: 
 
1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ 
 
1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami 

nasledovný význam:  
 

(a) Čiastková zmluva znamená čiastková zmluva o Operatívnom leasingu Vozidla s uvedením rozsahu 
poskytovaných Služieb, uzatvorená podľa článku 3 Zmluvy a podľa Prílohy 3 Zmluvy – Vzor Čiastkovej 
zmluvy; 
 

(b) Miesto plnenia znamená vozovňa Nájomcu - Jurajov dvor, 821 04 Bratislava – stredisko CMV; 
 

(c) Nájomné znamená odplata za poskytovanie Operatívneho leasingu vo výške uvedenej v Čiastkovej 
zmluve na základe jednotkových cien podľa Prílohy 5 Zmluvy – Cenník mesačného nájomného za 
Vozidlá a fakturovaná podľa článku 7 Zmluvy; 
 

(d) Občiansky zákonník znamená zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov; 
 

(e) Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov; 

 
(f) Operatívny leasing znamená dočasné užívanie Vozidla po dobu 4 (štyroch) rokov spojené 

s poskytovaním Služieb; 
 

(g) Preberací protokol znamená protokol, na základe ktorého je Vozidlo odovzdané do dočasného užívania 
Nájomcovi, a ktorého vzor tvorí Prílohu 4 Zmluvy; 
 

(h) Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom 
pracovného voľna v Slovenskej republike; 
 

(i) Register partnerov verejného sektora znamená informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje 
údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho správcom a 

mailto:granatova.dana@dpb.sk
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prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom 
sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/; 

 
(j) Služba znamená služby poskytované Nájomcovi Prenajímateľom pri Operatívnom leasingu, ktorých 

rozsah je bližšie špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy – Špecifikácia Služieb; 
 

(k) Vozidlo znamená motorové vozidlo, ktoré je druhovo špecifikované v Prílohe 1 Zmluvy – Technická 
špecifikácia vozidiel a individuálne špecifikované v Čiastkovej zmluve a v Preberacom protokole; a 
 

(l) Zmluvná strana znamená Nájomca a/alebo Prenajímateľ. 
 

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný 
pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je 
definovaný. 

 
1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer, 

 
(a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov 

práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy; 
 

(b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho 
dodatkov a iných zmien, vrátane novácií; 

 
(c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný len s 

prihliadnutím na ich obsah. Nadpisy častí, článkov a príloh slúžia výlučne pre uľahčenie orientácie a pri 
výklade Zmluvy sa nepoužijú; 

 
(d) každý odkaz na „článok“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný článok alebo prílohu Zmluvy; a 

 
(e) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký 

význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak. 
 
2 PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok: 
 

(a) Prenajímateľa poskytnúť Nájomcovi Operatívny leasing; a 
 

(b) Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi Nájomné; 
 
  a to za podmienok stanovených Zmluvou. 
 
2.2 Operatívny leasing bude počas trvania Zmluvy zabezpečený prostredníctvom Čiastkových zmlúv, ktoré budú 

uzatvorené podľa článku 3 Zmluvy priebežne na základe písomných objednávok Nájomcu podľa jeho aktuálnych 
potrieb. 
 

2.3 Prenajímateľ berie na vedomie, že množstvá Vozidiel podľa Prílohy 1 Zmluvy sú predpokladané a Nájomca nie je 
povinný počas trvania Zmluvy uzatvoriť Čiastkové zmluvy na všetky Vozidlá špecifikované v Prílohe 1 Zmluvy. 

 
2.4 Obchodovateľný finančný objem počas trvania Zmluvy je v celkovej výške 279 000,00 EUR (slovom: 

dvestosedemdesiatdeväťtisíc eur). Uvedený finančný objem je predpokladaný a Nájomca nie je povinný ho 
vyčerpať. 

 
3 UZATVORENIE ČIASTKOVEJ ZMLUVY 
 
3.1 V prípade záujmu Nájomcu o Operatívny leasing Vozidla, Nájomca odošle Prenajímateľovi písomnú objednávku, 

ktorá bude obsahovať najmä presnú špecifikáciu požadovaného Vozidla, jeho technické parametre, príslušenstvo 
a predpokladaný počet najazdených kilometrov za 1 (jeden) rok.  
 

3.2 Objednávku môže Nájomca zaslať poštou alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby pre 
technické veci Prenajímateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Doručením objednávky Prenajímateľovi sa objednávka 
považuje za potvrdenú Prenajímateľom. 

 
3.3 Na základe záväznej objednávky uzatvoria Zmluvné strany Čiastkovú zmluvu a podpíšu Preberací protokol, a to 

najneskôr v deň prevzatia Vozidla podľa článku 4 bod 4.3 Zmluvy. 
4 PODMIENKY DODÁVANIA VOZIDIEL 
 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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4.1 Prenajímateľ sa zaväzuje dodať Vozidlo na Miesto plnenia a v dodacej lehote najneskôr do 14 (štrnástich) 
týždňov odo dňa potvrdenia objednávky podľa článku 3 bod 3.2 Zmluvy. 
 

4.2 Prenajímateľ je povinný oznámiť kontaktnej osobe pre technické veci Nájomcu najmenej 2 (dva) Pracovné dni 
vopred deň a čas dodania Vozidla Nájomcovi na Miesto plnenia. 

 
4.3 Nájomca prevezme Vozidlo od Prenajímateľa v termíne dohodnutom podľa tohto článku bod 4.2 Zmluvy na 

Mieste plnenia. Nájomca vykoná pri prevzatí Vozidla a pred podpisom Preberacieho protokolu skúšobnú jazdu 
Vozidla, kontrolu technického stavu a vybavenia Vozidla. Následne Nájomca podpisom Preberacieho protokolu  
bez výhrad potvrdí dodanie Vozidla.  
 

4.4 Nájomca je oprávnený odoprieť prevzatie Vozidla v prípade podstatných rozdielov medzi dodaným Vozidlom 
a špecifikáciou Vozidla podľa objednávky a/alebo Prílohy 1 Zmluvy. V takom prípade je Prenajímateľ povinný 
odstrániť podstatné rozdiely podľa predchádzajúcej vety a dodať Vozidlo v súlade so špecifikáciou požadovanou 
Nájomcom do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa, kedy Nájomca odmietol Vozidlo prevziať.   

 
4.5 Dodaním Vozidla podľa tohto článku bod 4.3 Zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na Vozidle na Nájomcu. 

 

4.6 Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi spolu s Vozidlom aj doklady a príslušenstvo potrebné na prevzatie a 
riadne užívanie Vozidla, a to najmä:  
 

(a) návod k obsluhe;  
 

(b) oprávnenie na používanie; 
 

(c) servisnú knižku; 
 

(d) osvedčenie o evidencii; 
 

(e) 2 (dva) ks kľúčov;  
 

(f) doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia, zelenú kartu;  
 

(g) poistné podmienky a postup pri likvidácii škôd; a  
 

(h) potvrdenie o zaplatení diaľničnej známky.  
 
5 UŽÍVANIE VOZIDLA 
 
5.1 Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť Nájomcovi, resp. ním označeným osobám, ktoré budú Vozidlo užívať, 

poučenie, školenie a prípade aj zaučenie týkajúce sa riadneho a správneho užívania Vozidla, a najmä ich upozorniť 
na hlavné riziká a nebezpečenstvá, ktorých následkom by mohlo byť poškodenie alebo znehodnotenie Vozidla. 
Táto skutočnosť bude vyznačená v Preberacom protokole k Vozidlu. 
 

5.2 Nájomca je povinný užívať Vozidlo v súlade s osobitnými predpismi Slovenskej republiky a predpismi iných krajín, 
pokiaľ bude Nájomca užívať Vozidlo aj mimo územia Slovenskej republiky, s náležitou starostlivosťou a za 
účelom, pre ktorý je Vozidlo určené a vybavené. 
 

5.3 Nájomca je povinný starať sa o Vozidlo tak, aby na ňom nevznikla škoda. Nájomca je povinný bezodkladne 
informovať Prenajímateľa o vzniknutých závadách a škodách na Vozidle.  
 

5.4 Nájomca je oprávnený pomocou magnetu upevniť na 1 (jedno) technologické 6 (šesť) miestne úžitkové Vozidlo 
podľa Prílohy 1 Zmluvy oranžové výstražné zvukové a rozhlasové zariadenie, pričom Nájomca je pri označení 
Vozidla a pri odstránení označenia podľa tohto bodu Zmluvy postupovať tak, aby nevznikla na Vozidle škoda. 
 

5.5 Nájomca nie je oprávnený vykonať na Vozidle technické zásahy okrem bežnej údržby podľa inštrukcií výrobcu 
Vozidla (výmena žiaroviek, výmena stieračov, doplnenie kvapaliny do ostrekovača a pod.) a na vykonanie 
technického zásahu na Vozidle väčšieho rozsahu je oprávnený výhradne autorizovaný servis určený 
Prenajímateľom. V prípade pochybnosti o rozsahu potrebného technického zásahu na Vozidle je Nájomca 
povinný vopred oznámiť Prenajímateľovi charakter potrebného technického zásahu a je oprávnený ho na Vozidle 
vykonať len so súhlasom Prenajímateľa. 
 

5.6 Nájomca je povinný pred každým použitím Vozidla skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík, 
a ak zistí závady, odstráni ich podľa tohto článku bod 5.5 Zmluvy. 
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5.7 V prípade, ak má Nájomca v priebehu trvania Čiastkovej zmluvy záujem dokúpiť ďalšie doplnky k Vozidlu, 
podlieha tento nákup predchádzajúcemu schváleniu Prenajímateľa. Pokiaľ tieto doplnky uhradí Prenajímateľ, 
adekvátne upraví výšku mesačného Nájomného, a pokiaľ tieto doplnky uhradí Nájomca, môže po ukončení trvania 
Čiastkovej zmluvy doplnky z Vozidla odstrániť za predpokladu, že ich odstránenie nepoškodí Vozidlo. 
 

5.8 Nájomca plne zodpovedá za škody spôsobené prevádzkou Vozidla tretím osobám. Nájomca je zodpovedný za 
porušenie osobitných predpisov v súvislosti s prevádzkou Vozidla a je povinný uhradiť všetky pokuty a iné sankcie 
uložené príslušnými orgánmi v dôsledku takéhoto porušenia. 
 

5.9 Prenajímateľ je povinný zaistiť riadnu a včasnú úhradu poistného vyplývajúceho z povinného zmluvného 
poistenia, vrátane platieb za tzv. zelenú kartu, a z havarijného poistenia. 
 

5.10 Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi stratu akejkoľvek časti súboru dokumentácie 
a príslušenstva k Vozidlu podľa článku 4 bod 4.6 Zmluvy, ako aj stratu evidenčného čísla Vozidla. Prenajímateľ 
bezodkladne zariadi výmenu evidenčného čísla Vozidla. Náklady spojené s opätovným zaistením stratených 
predmetov znáša Nájomca. 
 

5.11 V prípade poruchy fungovania počítadla počtu najazdených kilometrov na Vozidle, Nájomca bezodkladne 
upozorní Prenajímateľa na túto skutočnosť a Prenajímateľ bezodkladne zabezpečí jeho opravu. Počet kilometrov 
najazdených po dobu, kedy bolo počítadlo nefunkčné, určia Zmluvné strany dohodou. 
 

6 SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM VOZIDLA 
 
6.1 Prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať Nájomcovi Služby v rozsah a spôsobom podľa Prílohy 2 Zmluvy a/alebo 

Čiastkovej zmluvy počas celej doby trvania Čiastkovej zmluvy. 
 

6.2 Prenajímateľ je oprávnený zabezpečiť poskytovanie Služieb aj prostredníctvom tretej osoby, v takom prípade však 
za poskytnutie Služieb zodpovedá tak, ako keby Služby poskytoval on sám. 
 

6.3 Súčasťou Služieb poskytovaných Prenajímateľom v rámci Operatívneho leasingu sú úhrady daní, poplatkov a iné 
úhrady súvisiace s prenájmom Vozidla, ktoré je Prenajímateľ povinný hradiť počas celej doby trvania Čiastkovej 
zmluvy, a to: 

 
(a) registračná daň; 

 
(b) daň z motorových vozidiel;  

 
(c) povinné zmluvné poistenie; 

 
(d) havarijné poistenie; a 
 

(e) GAP – poistenie finančnej straty.  
 
6.4 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby Nájomca včas dostal doklad o poistení zodpovednosti za škody 

spôsobené prevádzkou motorového vozidla a zelenú kartu. 
 

6.5 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť zodpovedajúcu údržbu Vozidla v súlade s plánom údržby Vozidla 
predpísaným výrobcom Vozidla a uhradiť s tým spojené náklady.  

 
6.6 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť a uhradiť náklady na opravy Vozidla týkajúce sa jeho opotrebovania. Súčasťou 

kalkulovanej údržby Vozidla hradenej Prenajímateľom je taktiež výmena sady pneumatík po opotrebovaní na 
predpísanú hodnotu a tiež dodanie zimných pneumatík, prípadne ak sú kalkulované, aj plechových diskov podľa 
predpisu výrobcu, vrátane ich skladovania. Výmenu pneumatík môže vykonať len pneuservis, ktorý určí 
Prenajímateľ. Prenajímateľ pritom informuje Nájomcu, kedy a kde je možné výmenu pneumatík uskutočniť. 

 
6.7 Súčasťou kalkulovanej údržby Vozidla nie je oprava závad na Vozidle spôsobených Nájomcom či treťou osobou. 

Prenajímateľ opravu závad zabezpečí, ale náklady znáša Nájomca. Pokiaľ tieto škody nahradí poisťovňa, odráta 
Prenajímateľ z nákladov na opravu čiastku vyplatenú poisťovňou.  

 
6.8 Nájomca je povinný dodržiavať plán údržby Vozidla predpísaný výrobcom Vozidla, ktorý je súčasťou 

dokumentácie k Vozidlu. Údržba Vozidla môže byť vykonaná len autorizovaným servisom určeným 
Prenajímateľom, ktorý je uvedený v dokumentácii k Vozidlu. V naliehavých prípadoch môže vykonať servisný 
zásah aj iný autorizovaný servis, avšak vždy len so súhlasom Prenajímateľa.  

6.9 Nájomca berie na vedomie, že náklady na servisný zásah prevyšujúce v súhrne čiastku 300,- EUR (slovom: tristo 
eur) bez DPH, ako i jeho rozsah je autorizovaný servis povinný vopred odsúhlasiť s Prenajímateľom.  
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6.10 Nájomca berie na vedomie, že v zahraničí budú vykonané len neodkladné opravy závad na Vozidle znemožňujúce 
pokračovanie v jazde alebo závad, pri ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škody v prípade ich okamžitého 
neodstránenia. Vznik závady v zahraničí je Nájomca povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi. Ten, pokiaľ je 
to možné, zaistí bezhotovostnú úhradu opravy prostredníctvom sesterskej spoločnosti v zahraničí. V krajinách, kde 
úhrada prostredníctvom sesterskej spoločnosti nie je možná, uhradí Nájomca náklady sám, prípadne 
prostredníctvom cestnej asistenčnej služby, a zabezpečí, aby faktúry za opravy boli vystavené na Prenajímateľa. Po 
odovzdaní faktúr uhradí Prenajímateľ Nájomcovi protihodnotu v mene EUR (prepočet kurzom NBS platným ku 
dňu vystavenia faktúry) pri takých servisných zásahoch, ktoré sú v súlade Prílohou 2 Zmluvy a/alebo Čiastkovou 
zmluvou hradené aj v tuzemsku. 

 
6.11 Pokiaľ servisný zásah na Vozidle vyžaduje odstávku Vozidla na dobu dlhšiu než 24 hodín, má Nájomca právo 

požiadať o zabezpečenie náhradného vozidla na 5 (päť) dní a Prenajímateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však 
do 24 hodín, okrem dní, ktoré nie sú Pracovným dňom, zabezpečiť náhradné vozidlo rovnakej kategórie pri 
osobných vozidlách alebo porovnateľnej kategórie pri technologických vozidlách a podľa možností zabezpečí 
pristavenie náhradného vozidla na miesto určené Nájomcom. 

 
6.12 V prípade vzniku poistnej udalosti je Nájomca povinný dodržať stanovený postup určený poisťovňou 

v príslušných všeobecných poistných podmienkach. Nájomca je povinný najmä: 
 

(a) bez zbytočného odkladu oznámiť každú poistnú udalosť priamo polícii a následne ju nahlásiť 
Prenajímateľovi; 
 

(b) zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nutné k vymáhaniu poistného plnenia, pripadne náhrady škody; 
 

(c) bez zbytočného odkladu zaslať Prenajímateľovi kópiu záznamu o dopravnej nehode alebo policajné 
hlásenie o oznámení krádeže Vozidla príslušnému útvaru Policajného zboru SR; a 
 

(d) poskytnúť Prenajímateľovi, prípadne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť. 
 

 V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poistenia je Nájomca oprávnený kontaktovať Prenajímateľa.  
 
6.13 V prípade vzniku poistnej udalosti je dohodnutá spoluúčasť predpísaná Nájomcovi k úhrade v okamihu, keď 

Prenajímateľovi bude doručená faktúra za opravu Vozidla, resp. bude inak preukázateľne určená výška škody.  
 
6.14 V prípade vzniku škody na Vozidle spôsobenej treťou osobou, ako aj v prípade vzniku poistnej udalosti na 

náhradnom vozidle, je Nájomca povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa o jej vzniku, pričom bude 
postupovať podľa tohto článku bod 6.12 Zmluvy. 
 

7 NÁJOMNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
7.1 Nájomné je stanovené formou jednotkovej sadzby ako cena Nájmu za 1 (jeden) mesiac a za 1 (jeden) kus Vozidla 

podľa druhu Vozidla. Cenník mesačného Nájomného je uvedený v Prílohe 5 Zmluvy. Mesačná splátka Nájomného 
zahŕňa finančnú časť splátky, ktorá súvisí s nájmom Vozidla a časť splátky, ktorá súvisí s nákladmi za poskytnuté 
Služby, pričom tieto časti sú bližšie špecifikované v Čiastkovej zmluve.  
 

7.2 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať Prenajímateľovi mesačné Nájomné vo výške podľa jednotlivých Čiastkových zmlúv 
na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom najskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje. V prípade, ak bude Nájomcovi dodané Vozidlo na základe 
Čiastkovej zmluvy uzatvorenej v priebehu kalendárneho mesiaca, Prenajímateľ vystaví Nájomcovi faktúru len za 
obdobie od odovzdania Vozidla do konca kalendárneho mesiaca s výškou Nájomného v alikvotnej sume za 
uvedené obdobie.  

 
7.3 Nájomné zahŕňa akékoľvek a všetky náklady Prenajímateľa spojené s poskytovaním Operatívneho leasingu 

Nájomcovi.  
 

7.4 K zmene výšky Nájomného môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. Ak počas doby 
trvania Čiastkovej zmluvy dôjde k zmene vo výške najazdených kilometrov a to porovnaním predpokladaného 
počtu najazdených kilometrov, určeného na základe priemernej mesačnej hodnoty skutočne najazdených 
kilometrov a celkovým počtom pôvodne kalkulovaných kilometrov pri uzatváraní Čiastkovej zmluvy o viac ako 
10 %, môže Prenajímateľ a Nájomca pristúpiť k optimalizácii mesačných splátok.  

 
7.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov, náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, evidenčné číslo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovaná Nájomcom, Čiastkovú zmluvu 
a Preberací protokol. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Nájomca oprávnený vrátiť 
Prenajímateľovi faktúru na dopracovanie, resp. opravu. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť momentom 
doručenia opravenej faktúry Nájomcovi. 
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7.6 Faktúra je splatná v lehote splatnosti 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia. Ak deň splatnosti faktúry 

pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, splatnosť takejto faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci 
Pracovný deň. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Nájomcu.  
 

7.7 Ak bude Prenajímateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v 
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Nájomca neuhradí 
Prenajímateľovi sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Nájomca Prenajímateľovi na základe 
preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na 
faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o 
zaplatení DPH. 
 

8 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 
 
8.1 Prenajímateľ vyhlasuje a ubezpečuje Nájomcu, že ku dňu podpisu Zmluvy Prenajímateľom:  

  
(a) osoba konajúca za Prenajímateľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a 

vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; 
 

(b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na 
poskytovanie Operatívneho leasingu, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k 
jeho zrušeniu; 

 
(c) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Prenajímateľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo 

zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto 
súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom;  

 
(d) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie 

sa voči nemu resp. voči jeho majetku, vrátane Vozidiel súdny spor vrátane exekučného, daňového, 
konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania a neexistujú skutočnosti, 
ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní proti nemu; a  

 
(e) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 
 

8.2 Prenajímateľ vyhlasuje a ubezpečuje Nájomcu, že ku dňu odovzdania Vozidla Nájomcovi:  
 

(a) je výlučným vlastníkom Vozidla; 
 

(b) Vozidlo nie je zaťažené žiadnym záložným, zádržným ani predkupným právom; 
 

(c) neuzatvoril žiadnu zmluvu alebo dohodu a ani nedá návrh na uzavretie takej zmluvy alebo dohody, na 
základe ktorej by mohlo tretej osobe vzniknúť vo vzťahu k Vozidlu akékoľvek právo tretej osoby; 

 
(d) Vozidlo nie je predmetom žiadnej uzatvorenej nájomnej, kúpnej resp. inej zmluvy, na základe ktorej 

akejkoľvek tretej osobe vznikne resp. môže vzniknúť vlastnícke právo k Vozidlu resp. akékoľvek iné 
právo, na základe ktorého tretia osoba môže resp. bude môcť Vozidlo držať, užívať alebo s nimi 
akýmkoľvek spôsobom nakladať a ani nie sú predmetom žiadnej zmluvy o budúcej zmluve, na základe 
ktorej by tretej osobe vzniklo právo uzatvoriť takú zmluvu; 
 

(e) Vozidlo je nové, funkčné, nepoužívané a nepoškodené a nachádza sa v stave umožňujúcom jeho užívanie 
na obvyklý účel; 

 
(f) Vozidlo nie je postihnuté exekúciou alebo predmetom uspokojenia záložného práva predajom zálohu na 

dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov; 
 

(g) k Vozidlu nie je uplatnená žiadna určovacia žaloba, ktorá by mohla obmedziť alebo zmariť výkon 
vlastníckeho práva Prenajímateľa; 

 
(h) neexistujú právne a faktické prekážky, ktoré by znemožňovali užívanie Vozidla; 

 
(i) oboznámil Nájomcu so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa Vozidla a všetky tieto vzťahy sú 

pravdivé; 
 

(j) Vozidlo nemá žiadne vady, na ktoré by mal Nájomcu osobitne upozorniť; a 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/323/
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(k) odovzdáva Nájomcovi spolu s Vozidlom všetky doklady vzťahujúce sa k Vozidlu. 
 

8.3 Prenajímateľ berie na vedomie, že ak by Nájomca mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, že 
ktorékoľvek z vyhlásení Prenajímateľa uvedené v tomto článku bod 8.1 alebo bod 8.2 Zmluvy je nepravdivé, alebo 
neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Nájomca považuje za vlastnosti Vozidla, ktoré si 
vymienil.  
 

8.4 Porušenie povinnosti Prenajímateľa spôsobené nepravdivosťou niektorého z vyhlásení uvedených v tomto článku 
bod 8.1 alebo bod 8.2 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo Nájomcu na 
odstúpenie od Zmluvy. 
 

8.5 Nájomca vyhlasuje a ubezpečuje Prenajímateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Nájomcom: 
 
(a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy;  

 
(b) osoby konajúce za Nájomcu sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a 

vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a 
 

(c) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by 
mohlo viesť k jeho zrušeniu. 

 
9 SANKCIE 

 
9.1 V prípade, ak sa Prenajímateľ dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti dodať Vozidlo Nájomcovi 

včas, Nájomca je oprávnený požadovať od Prenajímateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom: 
päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.  
 

9.2 V prípade omeškania Nájomcu so zaplatením Nájomného je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu 
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 
9.3 V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať Nájomcovi Služby podľa Prílohy 2 Zmluvy a/alebo 

podľa článku 6 Zmluvy riadne a včas, Nájomca je oprávnený požadovať od Prenajímateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 300 EUR za každý deň trvania porušenia tejto povinnosti.  
 

9.4 V prípade omeškania Nájomca s vrátením Vozidla podľa článku 11 bod 11.16 Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený 
požadovať od Nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške mesačnej splátky Nájomného za používanie Vozidla 
za každý aj začatý mesiac omeškania. 
 

9.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, je Zmluvná strana povinná plniť i po zaplatení 
zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo na náhradu 
vzniknutej škody. 
 

9.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu sa 
Zmluvná strana zaväzuje uhradiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty oprávnenej Zmluvnej strany. 
 

9.7 Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej Zmluvnej strane porušením svojej povinnosti z tohto 
záväzkového vzťahu, a je povinná ju nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. V prípade vzniku škody a pri jej náhrade budú Zmluvné strany 
postupovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
10 KOMUNIKÁCIA 
 
10.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, 

musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo 
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. 

 
10.2 Korešpondencia súvisiaca so Zmluvou sa bude považovať za doručenú: 

 
(a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo 

 
(b) v 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná 

doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo 
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(c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v 
najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. 

 
10.3 Zmeny identifikačných údajov sú si Zmluvné strany povinné oznámiť do 5 (piatich) Pracovných dní od realizácie 

týchto zmien. 
 
11 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 
 
11.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy, alebo do 

vyčerpania obchodovateľného finančného objemu podľa článku 2 bod 2.4 Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 
 

11.2 Zmluva môže byť ukončená aj skôr ako je uvedené v bode 11.1 tohto článku Zmluvy, a to jednostranným 
odstúpením od Zmluvy, jednostranným vypovedaním Zmluvy Nájomcom, alebo písomnou dohodou Zmluvných 
strán. 

 
11.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch 

uvedených v Zmluve alebo v osobitnom predpise. 
 
11.4 Za podstatné porušenie Zmluvy Nájomca považuje prípady, ak: 

 
(a) Prenajímateľ nedodrží dodaciu lehotu podľa článku 4 bod 4.1 Zmluvy, a ak Prenajímateľ nezjedná 

nápravu ani po výzve Nájomcu, v ktorej Nájomca poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave 
a/alebo určené opatrenia k náprave; 

 
(b) Prenajímateľ dodá Nájomcovi Vozidlo, ktoré je v rozpore so špecifikáciou Vozidla podľa objednávky 

a/alebo Prílohy 1 Zmluvy, a ak Prenajímateľ nezjedná nápravu ani po výzve Nájomcu, v ktorej Nájomca 
poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave; 

 
(c) Prenajímateľ neposkytuje Operatívny leasing podľa Zmluvy, jej príloh a/alebo Čiastkovej zmluvy, a ak 

Prenajímateľ nezjedná nápravu ani po výzve Nájomcu, v ktorej Nájomca poskytne dodatočnú primeranú 
lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave; a/alebo 
 

(d) sa niektoré z vyhlásení Prenajímateľa podľa článku 8 bodu 8.1 a/alebo 8.2 Zmluvy ukáže ako nepravdivé 
alebo neúplné.  

 
11.5 Za podstatné porušenie Zmluvy Prenajímateľ považuje prípad, ak: 

 
(a) Nájomca neprevezme Vozidlo podľa článku 4 bod 4.3 Zmluvy, a ak Nájomca nezjedná nápravu ani po 

výzve Prenajímateľa, v ktorej Prenajímateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo 
určené opatrenia k náprave;  
 

(b) Nájomca užíva Vozidlo v rozpore so Zmluvou, a ak Nájomca nezjedná nápravu ani po výzve 
Prenajímateľa, v ktorej Prenajímateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené 
opatrenia k náprave;  
 

(c) je Nájomca v omeškaní so zaplatením Nájomného o viac ako 60 (šesťdesiat) dní, a ak Nájomca nezjedná 
nápravu ani po výzve Prenajímateľa, v ktorej Prenajímateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k 
náprave a/alebo určené opatrenia k náprave; a/alebo 
 

(d) sa niektoré z vyhlásení Nájomcu podľa článku 8 bodu 8.5 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné. 
 

11.6 Výzvy uvedené v tomto článku musia byť písomné a doručené na adresy pre doručovanie písomností uvedené v 
záhlaví Zmluvy. 
 

11.7 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 
11.8 Nájomca má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade zverejnenia Prenajímateľa v Zozname platiteľov DPH, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 
 

11.9 Odstúpením Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo 
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením Zmluvy ako aj všetkých ostatných nárokov Zmluvných strán, ktoré vzhľadom na svoju 
podstatu zánikom Zmluvy nezanikajú. 
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11.10 Zmluvu môže Nájomca vypovedať aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej výpovede Prenajímateľovi na adresu 
jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Prenajímateľovi.  
 

11.11 Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 
 

11.12 Zánik Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy sa nedotýka práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich 
z Čiastkových zmlúv.  
 

11.13 Čiastková zmluva je uzatvorená na dobu určitú do konkrétneho termínu podľa jednotlivej Čiastkovej zmluvy. 
Čiastková zmluva môže byť ukončená aj skôr ako je uvedené v predchádzajúcej vete, a to na základe osobitného 
úkonu Zmluvných strán, na ktorý sa primerane použijú zmluvné ustanovenia podľa tohto článku bod 11.3 až 11.11 
Zmluvy.  
 

11.14 Pri krádeži Vozidla je Nájomca povinný predložiť Prenajímateľovi policajné hlásenie o oznámení krádeže Vozidla 
príslušnému útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky, alebo uznesenie o začatí trestného stíhania 
a Prenajímateľ na základe týchto dokladov o krádeži Vozidla preruší povinnosť Nájomcu platiť ďalšie Nájomné, 
a to počnúc nasledujúcim Nájomným splatným po odovzdaní dokladov o krádeži Vozidla Prenajímateľovi. 
Čiastková zmluva k predmetnému Vozidlu bude predčasne ukončená k dátumu, kedy Prenajímateľ dostane od 
poisťovne poistné plnenie za odcudzené Vozidlo, resp. k dátumu doručenia rozhodnutia poisťovne, že nebude 
platiť poistné plnenie. 
 

11.15 V prípade úplného zničenia (totálnej škode) Vozidla Prenajímateľ na základe doručeného potvrdenia poisťovne 
o totálnej škode na Vozidle preruší povinnosť Nájomcu platiť ďalšie Nájomné, a to počnúc nasledujúcim 
Nájomným splatným po doručení potvrdenia od poisťovne. Čiastková zmluva k predmetnému Vozidlu bude 
predčasne ukončená k dátumu, kedy Prenajímateľ dostane od poisťovne poistné plnenie, resp. k dátumu doručenia 
rozhodnutia poisťovne, že nebude platiť poistné plnenie. 

 
11.16 V deň zániku Čiastkovej zmluvy je Nájomca povinný pristaviť Vozidlo do miesta sídla Prenajímateľa, ak sa 

Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Nájomca je povinný Vozidlo vrátiť čisté, v stave zodpovedajúcom veku 
a počtu najazdených kilometrov a so všetkými príslušnými dokladmi k Vozidlu. O odovzdaní a prevzatí Vozidla 
Zmluvné strany spíšu Preberací protokol. 

 
12 FINANČNÉ ZÁVEREČNÉ VYÚČTOVANIE  
 
12.1 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy z dôvodu na strane Nájomcu podľa článku 

11 bod 11.5 alebo 11.10 Zmluvy má Nájomca právo odkúpiť od Prenajímateľa Vozidlá, ktorých sa skončenie 
Operatívneho leasingu týka, a to maximálne za účtovnú zostatkovú hodnotu Vozidla. Prenajímateľ je povinný do 3 
(troch) Pracovných dní písomne oznámiť Nájomcovi účtovnú zostatkovú hodnotu Vozidla a Nájomca je povinný 
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa oznámenia účtovnej zostatkovej hodnoty Vozidla oznámiť 
Prenajímateľovi, či využíva možnosť odkúpenia Vozidla podľa tohto bodu Zmluvy.  
 

12.2 V prípade, ak Nájomca využije možnosť odkúpenia Vozidla podľa tohto článku bod 12.1 Zmluvy, neuplatní sa 
povinnosť Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi náhradu za predčasné ukončenie Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy 
podľa tohto článku bod 12.3 Zmluvy. V prípade, ak Nájomca nevyužije možnosť odkúpenia Vozidla alebo ak 
v stanovenej lehote písomne neoznámi Prenajímateľovi, že využíva možnosť odkúpenia Vozidla podľa tohto 
článku bod 12.1 Zmluvy, je povinný odovzdať Vozidlo Prenajímateľovi podľa článku 11 bod 11.16 Zmluvy.  
 

12.3 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy z dôvodov na strane Nájomcu podľa článku 
11 bod 11.5 alebo 11.10 Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie náhrady vo výške: 
 
(a) súčtu splátok Nájomného do predpokladaného uplynutia doby, na ktorú bola Čiastková zmluva 

dohodnutá, ponížený o náklady za Služby, ktoré Nájomca nečerpal; a  
 

(b) všetkých súm vyplývajúcich z platieb a úhrad z poistnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktoré bude 
Prenajímateľ povinný zaplatiť za Vozidlo na základe osobitných predpisov alebo v súlade s podmienkami 
vyššie uvedených poistných a iných zmlúv, a to v rozsahu dohodnutom v Zmluve a za predpokladu 
doloženia ich uplatnenia poisťovňou alebo inou osobou voči Prenajímateľovi. 

 
12.4 V prípade, ak Zmluva a/alebo Čiastková zmluva skončí predčasne z dôvodu podľa článku 11 bod 11.14 alebo 

11.15 Zmluvy je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie škody, ktorá sa pre účely Zmluvy 
vypočíta ako účtovná zostatková hodnota Vozidla ku dňu ukončenia povinnosti platiť Nájomné za predmetné 
Vozidlo, pričom: 
(a) v prípade, že Čiastková zmluva končí predčasne z dôvodu krádeže Vozidla, škoda sa vypočíta ako rozdiel 

medzi účtovnou zostatkovou hodnotou Vozidla a prijatým poistným plnením za odcudzené Vozidlo; a 
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(b) v prípade, že Čiastková zmluva končí predčasne z dôvodu úplného zničenia (totálnej škody) Vozidla, 
škoda sa vypočíta ako rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou Vozidla a cenou, za ktorú sa 
odpredal vrak Vozidla, od ktorej sa odpočíta prijaté poistné plnenie z titulu poistnej udalosti. 

 
12.5 Pri zániku Zmluvy je Nájomca povinný vysporiadať zvyšné Nájomné fakturované v súvislostí s prekročením 

maximálneho predpokladaného počtu najazdených kilometrov. V prípade nedosiahnutia maximálneho 
predpokladaného počtu najazdených kilometrov vystaví Prenajímateľ dobropis menej najazdených kilometrov v 
súlade so Zmluvou a Čiastkovou zmluvou, pričom dobropisovanie menej najazdených kilometrov zo strany 
Prenajímateľa je obmedzené maximálnym počtom 5 000 (päťtisíc) menej najazdených kilometrov na Vozidlo za 4 
(štyri) roky. 
 

12.6 Po riadnom a/alebo predčasnom ukončení Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy Prenajímateľ vyhotoví písomné 
finančné vyúčtovanie, ktoré bude obsahovať najmä:  

 
(a) nároky Prenajímateľa podľa tohto článku bod 12.3 Zmluvy; 

 
(b) čiastku za naviac/menej najazdené km Vozidla podľa tohto článku bod 12.5 Zmluvy;  

 
(c) finančné nároky vyplývajúce z poistnej udalosti (spoluúčasť na poistnej udalosti);  
 
(d) náhradu škody, ktorá nie je krytá povinným zmluvným poistením ani havarijným poistením (najmä 

náhrada škody neuhradená z poistného plnenia, náhrada škody prevyšujúca poistné plnenie); 
 

(e) neuhradené sankcie podľa článku 9 Zmluvy;  
 

(f) neuhradené úroky z omeškania; a  
 
(g) iné preukázateľné finančné nároky Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy alebo osobitných predpisov.  
 
Finančné vyúčtovanie podľa tohto bodu Zmluvy Prenajímateľ zašle Nájomcovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní 
odo dňa ukončenia Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy na odsúhlasenie a finančné vyúčtovanie písomne potvrdené 
Nájomcom bude podkladom pre následné konečné finančné vyrovnanie Zmluvných strán. V prípade, ak 
Prenajímateľ nezašle Nájomcovi písomné finančné vyúčtovanie najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa 
ukončenia Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy, Zmluvné strany považujú všetky práva, povinnosti a prípadné 
finančné nároky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy za vysporiadané.  

 
12.7 Ak výsledná čiastka finančného vyúčtovania je kladné číslo, ide o dlh Nájomcu, ktorý sa Nájomca zaväzuje uhradiť 

Prenajímateľovi do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa odsúhlasenia finančného vyúčtovania. Ak výsledná čiastka 
finančného vyúčtovania je záporné číslo, jedná sa o dlh Prenajímateľa, ktorý sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť 
Nájomcovi do 14 (štrnástich) dní odo dňa odsúhlasenia finančného vyúčtovania. 

 
12.8 V prípade, ak Prenajímateľ dostane od poisťovne poistné plnenie po finančnom vyúčtovaní podľa tohto článku 

bod 12.6 Zmluvy, dôjde k dodatočnej úprave finančného vyrovnania so zohľadnením prijatého poistného plnenia.  
 
13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
13.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
13.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
 

13.3 Vzťahy upravené Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. 

 
13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane 

otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike. 
 

13.5 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna zo Zmluvných strán 
nie je oprávnená previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany. 
 

13.6 Zmluvu možno meniť jedine formou písomných, očíslovaných dodatkov, podpísaných Zmluvnými stranami.  
 

13.7 V rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Prenajímateľa započítať bez súhlasu Nájomcu 
akúkoľvek svoju pohľadávku voči Nájomcovi oproti akejkoľvek pohľadávke Nájomcu voči Prenajímateľovi. 
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13.8 Nájomca môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Prenajímateľovi proti akejkoľvek pohľadávke 
(bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Prenajímateľ voči Nájomcovi. Ak sú 
započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Nájomca je oprávnený pre účely započítania 
prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený 
v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou. 
 

13.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde 
k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnej pohrome, vojne , 
občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. 
Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej 
strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po 
odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej 
zmluvnej povinnosti. 

 
13.10 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť 

alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, 
ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj 
obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných 
ustanoveniach Zmluvy zachovaná. 

 
13.11 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, 

ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek 
omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre 
ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú. 

 
13.12 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu. Nájomca 

dostane 3 (tri) rovnopisy a Prenajímateľ dostane 2 (dva) rovnopisy. 
 
Prílohy Zmluvy: 

 Príloha 1 – Technická špecifikácia Vozidiel: 

 Príloha 2 – Špecifikácia Služby 

 Príloha 3 – Vzor Čiastkovej zmluvy 

 Príloha 4 – Vzor Preberacieho protokolu 

 Príloha 5 – Cenník mesačného Nájomného za Vozidlá 
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PRÍLOHA 1 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VOZIDIEL 
 
Predmetom Zmluvy je dodanie Vozidiel podľa nasledujúcej špecifikácie: 
 

Vozidlo Predpokladaný počet km najazdených za 1 rok Celkový 
súčet 

Vozidiel 
Druh Kategória 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 

Technologické 
vozidlo 

Úžitkové – 6m 1 3 1 1   6 

Úžitkové – 5m  5 2 2   9 

Úžitkové – 3m  5     5 

Celkový počet Vozidiel: 1 13 3 3   20 

 
Druhová špecifikácia Vozidiel - Technická špecifikácia – technologické vozidlá: 
 
Technologické vozidlo (6 miestne) –  
FIAT TALENTO CREW CAB L2H1 1,2t 1,6 MTJ Twin turbo 145 k E6 (296 – J1D-0-000) 
 
Technologické vozidlo (5 miestne) 
FIAT DOBLO CARGO combi P.L. 1,6 MTJ 120k SX N1 (263-44R-1-000) 
 
 
Technologické vozidlo (3 miestne) 
FIAT DUCATO Light 2,3 MTJ LPR 130 k 33 L1H1 Dodavka E6 (290-4LW-6-000) 
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Špecifikácia  - technologické vozidlo (6 miestne) 
FIAT TALENTO CREW CAB L2H1 1,2t 1,6 MTJ Twin turbo 145 k E6 (296 – J1D-0-000) 
Požadovaná technická špecifikácia – minimálna výbava 
 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Úžitkový automobil kategórie N1 6 ks 

Výkon 107 kW 

Prevodovka mechanická 6-stupňová 

Objem ložného priestoru 4 m3 

Užitočná hmotnosť 1024 kg 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Farba interiéru štandardná bezpríplatková 

Farba karosérie červená 

Rok výroby 2018, 2019 

Karoséria 4- dverová, 6- miestna 

Vyhotovenie van 

Emisná norma EURO 6 

Pohon 4x2 predný 

Riadenie s posilňovačom 

Brzdy  kotúčové na všetkých kolesách 

Imobilizér v kľúči od vozidla 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

Povinná výbava v zmysle zákona č.725/2004 Z. z. 

Elektrické otváranie okien vpredu  

Tónované sklá áno 

Volant výškovo nastaviteľný 

Palubný počítač áno 

Predné sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné  

Zadné operadlá nie 

Poťahy sedadiel a operadiel v prevedení látka 

Hmlové svetlomety áno 

Parkovacie senzory áno 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané,  

Autorádio áno 

Klimatizácia áno 

Airbagy vodiča + spolujazdca 

Vyhrievané predné sedadlá áno 

Komfortné telefonovanie s Bluetooth áno 

 
Prenajímateľ berie na vedomie, že 1 vozidlo z tejto kategórie po ich dodaní Nájomca na vlastné náklady označí oranžovým 
výstražným zvukovým zariadením - upevnenie pomocou magnetu. 
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Špecifikácia  - technologické vozidlo (5 miestne) 
FIAT DOBLO CARGO combi P.L. 1,6 MTJ 120k SX N1 (263-44R-1-000) 
Požadovaná technická špecifikácia – minimálna výbava 
 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Úžitkový automobil kategórie N1 9 ks 

Výkon 88 kW 

Prevodovka mechanická 6-stupňová 

Objem ložného priestoru 1,0 m3 

Užitočná hmotnosť 800 kg 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Farba interiéru štandardná bezpríplatková 

Farba karosérie červená 

Rok výroby 2018, 2019 

Karoséria 4- dverová, 5- miestna 

Vyhotovenie van 

Emisná norma EURO 6 

Pohon 4x2 predný 

Riadenie s posilňovačom 

Brzdy  kotúčové na všetkých kolesách 

Imobilizér v kľúči od vozidla 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

Povinná výbava v zmysle zákona č.725/2004 Z. z. 

Elektrické otváranie okien vpredu  

Tónované sklá áno 

Volant výškovo nastaviteľný 

Palubný počítač áno 

Predné sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné  

Zadné operadlá nie 

Poťahy sedadiel a operadiel v prevedení látka 

Hmlové svetlomety áno 

Parkovacie senzory áno 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané,  

Autorádio áno 

Klimatizácia áno 

Airbagy vodiča + spolujazdca 

Vyhrievané predné sedadlá áno 

Komfortné telefonovanie s Bluetooth áno 
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Špecifikácia  - technologické vozidlo (3 miestne) 
FIAT DUCATO Light 2,3 MTJ LPR 130 k 33 L1H1 Dodavka E6 (290-4LW-6-000) 
Požadovaná technická špecifikácia – minimálna výbava 
 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Úžitkový automobil kategórie N1 5 ks 

Výkon 96 kW 

Prevodovka mechanická 6-stupňová 

Objem ložného priestoru 8 m3 

Užitočná hmotnosť 1340 kg 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Farba interiéru štandardná bezpríplatková 

Farba karosérie červená 

Rok výroby 2017, 2018 

Karoséria 4- dverová, 3-miestna 

Vyhotovenie van 

Emisná norma EURO 6 

Pohon 4x2 predný 

Riadenie s posilňovačom 

Brzdy  kotúčové na všetkých kolesách 

Imobilizér v kľúči od vozidla 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

Povinná výbava v zmysle zákona č.725/2004 Z.z. 

Elektrické otváranie okien vpredu  

Tónované sklá áno 

Volant výškovo nastaviteľný 

Palubný počítač áno 

Predné sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné  

Poťahy sedadiel a operadiel v prevedení látka 

Hmlové svetlomety áno 

Parkovacie senzory áno 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané 

Autorádio áno 

Klimatizácia áno 

Airbagy vodiča + spolujazdca 

Vyhrievané predné sedadlá áno 

Komfortné telefonovanie s Bluetooth áno 
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PRÍLOHA 2  
ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB 

 
Operatívny leasing a Nájomné zahŕňa najmä tieto náklady za Služby súvisiace s prevádzkou Vozidla: 

 
• daň z motorových vozidiel,  
• komplexné poistenie (povinné zmluvné, havarijné so spoluúčasťou 5 % min. 165 EUR, GAP),  
• náhradné pneumatiky strednej triedy (letné, zimné odporúčané výrobcom motorových vozidiel) v tomto rozsahu:  

 prezutie leto / zima; prezutie zima/ leto + uskladnenie nepoužívaných pneumatík  

 kalkulácia obsahuje potrebný počet pneumatík počas trvania leasingu  

 predpokladaný počet pneumatík sa počíta pri použití predpokladu 5/7 – používanie zimných pneumatík počas 5 
mesiacov a letných počas 7 mesiacov  

 výmena pneumatík za nové sady pri dezéne menšom ak 4mm  
• všetky poplatky súvisiace s uzavretím a správou zmluvy,  
• asistenčné služby – náhradné vozidlo v tomto rozsahu:  

 cestná asistencia v prípade poistnej udalosti  

 odťahová služba do najbližšieho zmluvného servisu - zdarma  

 náhradné vozidlo zdarma v rozsahu na 5 (päť) dní pri každej poruche resp. poistnej udalosti vozidla; pričom 
náhradné vozidlo musí byť rovnakej kategórie pri osobných vozidlách alebo porovnateľnej prípadne nižšej 
kategórie pri technologických vozidlách,  

• náklady na dopravu predmetu zákazky na miesto dodania a poistenie dopravy predmetu zákazky,  
• registračný poplatok,  
• technická údržba, servisné opravy vrátane servisných prehliadok predpísaných výrobcom vrátane nákladov na údržbu v 

minimálne v tomto rozsahu:  
Podľa plánu údržby predpísanej výrobcom  
pravidelné výmeny všetkých kvapalín a oleja, výmeny všetkých filtrov, výmeny reťazí a remeňov vrátanie kladiek a 
príslušenstva, doplnenie kvapaliny do ostrekovačov, v rámci iného servisného zásahu doplnenie prevádzkových kvapalín 
(chladiaca, brzdová), výmena sviečok.  
Nad rámec plánu údržby predpísanej výrobcom  
výmena ložísk, výmena spojky, oprava prevodovky (výmena asynchrónnych krúžkov a pod.), výmena žiaroviek a opravy 
elektrických rozvodov, výmena zhrdzaveného výfuku, výmena gumičiek stieračov alebo líšt, oprava motorčeka stieračov, 
nastavenie geometrie kolies, nastavenie svetlometov, bežné malé opravy (nastavenie dovierania dverí, volantu, atď.), výmena 
batérie, servis bŕzd (brzdové platničky, kotúče, bubny), servis náprav a výmeny tlmičov, opravy štartéra vrátane rozdeľovača, 
opravy ostatných elektronických zariadení (čidlá a senzory, atď.).  
• správa vozidla,  
• GPS modul kniha jázd pre všetky skupiny vozidiel s výnimkou kategórií manažment I., manažment II. a riaditelia 

poskytujúci tieto služby/informácie, pričom je potrebné zohľadniť, že Obstarávateľ disponuje vlastnými palivovými 
kartami od spoločnosti SLOVNAFT, a.s.:  

 
Kniha jázd  

 automatická evidencia jázd / elektronická kniha jázd  

 automatická korekcia vzdialeností a množstva paliva pomocou údajov z palubného počítača vozidla (bez nutnosti 
napojení na OBD)  

 automatická príp. poloautomatická evidencia tankovania, evidencia nákladov  

 rozlíšenie služobných a súkromných jázd s možnosťou zmeny vodiča  

 možnosť hromadnej úpravy knihy jázd  

 tlač a export knihy jázd (rôzne formáty: XLSX, CSV)  
 
Prehľad  

 on-line sledovanie aktuálnej polohy vozidiel  

 podrobný detail jazdy (trasa jazdy, rýchlosť, vzdialenosť, doba, prestávky)  

 mapové podklady Google  

 mobilné aplikácie pre systémy Android i iOS  

 výpočet spotreby paliva a nákladov na prevádzku vozidla  

 výpočet náhrad za súkromné kilometre  

 základný denný prehľad jázd  
 
Správa  

 správa vozidiel a užívateľov v intuitívnom systéme  

 užívateľské úlohy pre jednoduché pridelenie oprávnení  

 bezpečný spôsob prihlásenia bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov cez firemný SSO (systém jednotného 
prihlasovania).  
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PRÍLOHA 3 
 

VZOR ČIASTKOVEJ ZMLUVY 
 

TÁTO ČIASTKOVÁ ZMLUVA O OPERATÍVNOM LEASINGU (ďalej len „Čiastková zmluva“) je uzatvorená nižšie 
uvedeného dňa medzi: 
 
(1) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej 

republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: 
VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, 
štatutárny orgán: Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, osoba oprávnená konať v tejto 
veci: Ing. Mgr. Juraj Hamaj, riaditeľ úseku dopravy a služieb, kontaktná osoba pre technické veci: Dana Granátová, 
telefón: + 421 (0)2 5950 2561, e-mail: granatova.dana@dpb.sk, kontaktná osoba pre zmluvné veci: JUDr. Barbora 
Notová, telefón: +421 (0)2 5950 1528, e-mail: notova.barbora@dpb.sk (ďalej len „Nájomca”) na jednej strane; a 

 
(2) ALD Automotive Slovakia s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom 

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 47 977 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101538/B, DIČ: 20 24 166 166, IČ DPH: SK 20 24 166 166, 
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 27-8206380287/8100, IBAN: 
SK90 8100 0000 2782 0638 0287, BIC (SWIFT): KOMBSKBA, štatutárny orgán: Ing. Daniel Tomaško, konateľ, 
kontaktná osoba pre technické veci: Boris Barienčik, telefón: +421 268 298 811, e-mail: 
Boris.Bariencik@aldautomotive.com, kontaktná osoba pre zmluvné veci: Ing. Daniel Tomaško, telefón: +421 268 
298 801, e-mail: Daniel.Tomasko@aldautomotive.com (ďalej len „Prenajímateľ”) na druhej strane 

 
na základe Rámcovej dohody o operatívnom leasingu zo dňa [doplniť] (ďalej len „Zmluva“): 
 
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve, a nie sú výslovne definované v Čiastkovej zmluve, 
majú v Čiastkovej zmluve ten istý význam. 
 
1 Podmienky Čiastkovej zmluvy:  

 

Zmluva o Operatívnom leasingu č:  [doplniť] 

Začiatok Operatívneho leasingu / termín dodania 
Vozidla: 

[doplniť] 

Koniec Operatívneho leasingu / termín vrátenia Vozidla: [doplniť] 

Celková doba nájmu v mesiacoch: 48 

Plánovaný počet kilometrov na rok: [doplniť] 

Celkový počet kilometrov: [doplniť] 

Celková mesačná splátka:  [doplniť] 

Zostatková hodnota vozidla v %: [doplniť] 

Cena za viac / menej najazdené kilometre:  [doplniť] 

Rekalkulácia mesačnej splátky: [doplniť] 

 

2 Predmet Operatívneho leasingu / informácie o Vozidle : 

 

Typ Vozidla: [doplniť] 

Model Vozidla: [doplniť] 

Výkon v kW: [doplniť] 

Objem valcov v cm3: [doplniť] 

Druh paliva: [doplniť] 

VIN: [doplniť] 

Číslo motora: [doplniť] 

Farba karosérie: [doplniť] 

EČV: [doplniť] 

Autorizovaný predajca: [doplniť] 

 

3 Mesačné splátky Nájomného 

Zahrnuté položky mesačnej splátky Nájomného:       

  
Hodnota 
bez DPH 

DPH 
20% 

Hodnota 
s DPH 

mailto:granatova.dana@dpb.sk
mailto:notova.barbora@dpb.sk
mailto:Boris.Bariencik@aldautomotive.com
mailto:Daniel.TOMASKO@aldautomotive.com
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4 Zmluvné vzťahy Operatívneho leasingu 
 
4.1 Prenajímateľ na základe Zmluvy dáva do dočasného užívania Nájomcovi Vozidlo špecifikované v Čiastkovej 

Zmluve a za podmienok stanovených podľa Zmluvy. 
 

4.2 Čiastková zmluva je uzavretá na dobu určitú, t.j. na dobu Operatívneho leasingu určenú v článku 1 Čiastkovej 
zmluvy. 
 

4.3 Neoddeliteľnou súčasťou Čiastkovej zmluvy je preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán.   
 

4.4 Na práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Čiastkovou zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Zmluvy. 
 

4.5 Čiastková zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho 
zákonníka. 
 

4.6 Čiastková zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu. 
Nájomca dostane 3 (tri) rovnopisy a Prenajímateľ dostane 2 (dva) rovnopisy  

 
 
 

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
 
V Bratislave dňa ____________     V Bratislave dňa ____________ 
 
 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť   ALD Automotive Slovakia s.r.o. 
 
 
Meno:  Ing. Milan Urban     Meno:  Ing. Daniel Tomaško  
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  Funkcia:  konateľ 
 

 

Meno:  Ing. Mgr. Juraj Hamaj     
Funkcia: riaditeľ úseku dopravy a služieb    

Výška odplaty za užívanie Vozidla: [doplniť] [doplniť] [doplniť] 

    

Rozsah Služieb:    

    Amortizácia: áno 
  

    Úrok: áno 
  

    Daň z motorových vozidiel: áno 
  

    Povinné zmluvné poistenie: limit  poistného plnenia 5 mil. EUR / 1 mil. EUR: áno 
  

    Havarijné poistenie: spoluúčasť 5 % min. 165 EUR: áno 
  

    Poistenie GAP: áno   

    Registračný poplatok: áno 
  

    Poplatok za správu zmluvy: áno 
  

    Poistenie: áno 
  

    Pripoistenie náhradného vozidla: áno 
  

 Technická údržba, servisné opravy vrátane predpísaných servisných prehliadok: áno 
  

    Náhradné pneumatiky: áno 
  

    Prezutie pneumatík áno 
  

In iné    

 
Hodnota 
bez DPH 

DPH 
20% 

Hodnota 
s DPH 

Výška odplaty za Služby: [doplniť] [doplniť] [doplniť] 

  
Hodnota 
bez DPH 

DPH 
20% 

Hodnota 
s DPH 

Mesačná splátka Nájomného: [doplniť] [doplniť] [doplniť] 
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PRÍLOHA 4 
 

VZOR PREBERACIEHO PROTOKOLU 
 

Tento Preberací protokol je spísaný nižšie uvedeného dňa medzi: 
 
(1) Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej 

republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: 
VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, 
osoba oprávnená na prevzatie: [doplniť], telefón: [doplniť], e-mail: [doplniť]  (ďalej len „Nájomca”) na jednej 
strane; a 

 
(2) ALD Automotive Slovakia s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom 

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 47 977 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101538/B, DIČ: 20 24 166 166, IČ DPH: SK 20 24 166 166, 
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 27-8206380287/8100, IBAN: 
SK90 8100 0000 2782 0638 0287, BIC (SWIFT): KOMBSKBA, osoba oprávnená na odovzdanie: [doplniť], 
telefón: [doplniť], e-mail: [doplniť] (ďalej len „Prenajímateľ”) na druhej strane; 

 
na základe Rámcovej dohody o Operatívnom leasingu zo dňa [doplniť] (ďalej len „Zmluva“) a na základe Čiastkovej 
zmluvy zo dňa [doplniť] (ďalej len „Čiastková zmluva“): 
 
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve, a nie sú výslovne definované v tomto Preberacom 
protokole, majú v tomto Preberacom protokole ten istý význam. 
 
1 Predmet Operatívneho leasingu / informácie o Vozidle: 

 

Typ Vozidla: [doplniť] 

Model Vozidla: [doplniť] 

EČV: [doplniť] 

Stav km pri odovzdaní: [doplniť] 

Stav paliva v nádrži: [doplniť] 

 
2 Doklady a príslušenstvo odovzdané spolu s Vozidlo: 

 

návod k obsluhe Vozidla áno 

oprávnenie na používanie Vozidla áno 

servisnú knižku Vozidla áno 

osvedčenie o evidencii Vozidla áno 

2 (dva) ks kľúčov od Vozidla áno 

doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia, 
havarijného poistenia, zelenú kartu 

áno 

poistné podmienky a postup pri likvidácii škôd áno 

potvrdenie o zaplatení diaľničnej známky áno 

iné:  

  

  

  

 
3 Poznámky: 
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
V Bratislave dňa _____________ 
 
 
Za Nájomcu:  Za Prenajímateľa: 
 
 
____________________________________  __________________________________



PRÍLOHA 5 
 

CENNÍK MESAČNÉHO NÁJOMNÉHO 
 

Úžitkové/technologické motorové vozidlá Ročný nájazd v km 
 

Typ 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 
celkový počet 

vozidiel/celkové splátky 

Skupina 6-miestne 
výška mes. splátky v EUR bez DPH 324,51 338,69 360,47 374,65       

počet vozidiel 1 3 1 1     6 

Skupina 5-miestne 
výška mes. splátky v EUR bez DPH - 249,23 271,41 283,26       

počet vozidiel 
 

5 2 2     9 

Skupina 3-miestne 
výška mes. splátky v EUR - 276,26           

počet vozidiel 
 

5         5 

    celkový počet vozidiel 1 13 3 3     20 

    celková mes. splátka v EUR bez DPH  324,51 3 643,53 903,29 941,17     5812,5 

    
celková výška splátok za dobu prenájmu v 
EUR bez DPH 15 576,48 174 889,44 43 357,92 45 176,16     279 000,00 

 

Zhrnutie 
celkové mesačné splátky 

v EUR bez DPH 

celková výška splátok 
za dobu prenájmu v 

EUR bez DPH 

Úžitkové/technologické motorové vozidlá 5 812,50 279 000,00 

Total 5 812,50 279 000,00 

 
 
Poplatok sa stanovuje v EUR bez DPH / km. 

    
Poplatok za prečerpané km 0,07 

Poplatok za nenajazdené km 0,02 

Voľný limit bez poplatkov  1%  



PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

V Bratislave dňa ______________ 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

 

Meno:  Ing. Milan Urban 
Funkcia: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

Meno:  Ing. Mgr. Juraj Hamaj 
Funkcia:  riaditeľ úseku dopravy a služieb 
 

 

 

V Bratislave dňa ______________ 

ALD Automotive Slovakia s.r.o. 

 
Meno: Ing. Daniel Tomaško  
Funkcia: konateľ 

 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


