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V Š E O B E C N É  O B C H O D N É  P O D M I E N K Y  
P R E  N Á J O M  M O T O R O V Ý C H  V O Z I D I E L  

 

Spoločnosť Auto Palace Bratislava s. r. o. za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy o nájme dopravného prostriedku uzatváranej so zákazníkmi ako nájomcami, vydáva tieto  

všeobecné obchodné podmienky. 
 
 

1.  ÚVO DNÉ  U STANO VE NIA  
1.1. Spoločnosť Auto Palace Bratislava s. r. o., so sídlom Vajnorská 136/C, 831 04 

Bratislava, IČO: 17 320 712, IČ DPH: SK2020312470, spoločnosť s ručením 
obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd.: Sro, vlož. č.: 1196/B (ďalej len „Prenajímateľ“), sa v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti zaoberá tiež prenajímaním motorových vozidiel na 
základe osobitnej písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Prenajímateľom na jednej 

strane a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej Prenajímateľ prenecháva 
individuálne určené motorové vozidlo do dočasného užívania, na druhej strane 
(ďalej len „Nájomca“). 

1.2. Zmluva o nájme dopravného prostriedku uzatvorená medzi Prenajímateľom a 
Nájomcom (ďalej len „Zmluva“) sa považuje za uzavretú okamihom podpisu 

osobitnej písomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zmluva môže byť 
uzavretá aj v podobe osobitného písomného formulára Prenajímateľa, t. j. 

štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej Prenajímateľom, pričom 
Nájomca svojím podpisom na formulári vyjadruje svoj súhlas s jeho obsahom. 
Zmluva medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa uzatvára v zmysle § 630 a nasl. 

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len 
„Obchodný zákonník“). 

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) majú povahu 
obchodných podmienok v zmysle ust. § 273 Obchodného zákonníka a upravujú 
práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzavretím 

Zmluvy a rovnako sa vzťahujú na všetky ďalšie zmluvy/dohody uzatvárané 
medzi Prenajímateľom na jednej strane a Nájomcom na druhej strane, ktoré sa 

týkajú prenechania motorových vozidiel do užívania Nájomcovi. 
1.4. Platné VOP sú zverejnené na webovom sídle Prenajímateľa: 

http://www.autopalacebratislava.sk/ (ďalej len „Webové sídlo“) a v každej 

prevádzkarni Prenajímateľa. V prípade rozporu VOP zverejnených na Webovom 
sídle a VOP zverejnených v prevádzkarni Prenajímateľa je rozhodujúce znenie 

VOP zverejnené na Webovom sídle. 
1.5. VOP sú pre Prenajímateľa a Nájomcu záväzné od okamihu uzavretia Zmluvy, 

pričom VOP upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu týkajúce sa 
prenechania motorového vozidla konkrétne určeného v Zmluve (ďalej len 
„Vozidlo“) do užívania Nájomcovi, ktoré nie sú v Zmluve osobitne upravené. Ak 

Prenajímateľ a Nájomca v jednotlivých prípadoch podľa Zmluvy dojednali 
podmienky týkajúce sa nájmu Vozidla odlišne od týchto VOP, zmluvný vzťah 

medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa bude v tých častiach, ktoré sú Zmluvou 
dojednané odlišne od týchto VOP, prednostne spravovať ustanoveniami Zmluvy. 

1.6. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré 

vzniknú zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na 
práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú Zmluvou alebo VOP osobitne 

upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluvný 
vzťah založený Zmluvou je na základe výslovnej dohody zmluvných strán v 
zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym 

vzťahom. V prípade, ak je Nájomca spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych 
predpisov, na právny vzťah Prenajímateľa a Nájomcu sa prednostne použijú ust. 

§ 52 až § 54 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej 
len „Občiansky zákonník“) upravujúce spotrebiteľské zmluvy. Ak je Nájomca 
spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti 

Prenajímateľa za vady Vozidla, pre ktoré nemožno užívať Vozidlo dohodnutým 
spôsobom, sa vždy spravujú výlučne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
2.  PR ED M ET  ZM LU V Y  

2.1. Predmetom Zmluvy je prenechanie Vozidla Nájomcovi na dočasné užívanie, za 
odplatu. Prenajímateľ sa Zmluvou zaväzuje prenechať Vozidlo Nájomcovi na 
dočasné užívanie na čas určený v Zmluve a Nájomca sa zaväzuje zaplatiť 

Prenajímateľovi dohodnutú odplatu (nájomné). 
2.2. Pokiaľ čas odovzdania Vozidla podľa predchádzajúceho bodu nebol v Zmluve 

osobitne písomne dohodnutý, Vozidlo bude odovzdané Nájomcovi pri uzavretí 
Zmluvy. 

2.3. Predmetom nájmu je Vozidlo bližšie špecifikované v Zmluve a ktorého 

vlastníkom, držiteľom alebo oprávneným užívateľom (na základe osobitnej 
zmluvy) je Prenajímateľ. 

2.4. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom/držiteľom/užívateľom Vozidla a je 
oprávnený na základe svojho vlastníckeho práva, príp. užívacieho práva 
založeného osobitnou zmluvou, s Vozidlom nakladať v rozsahu potrebnom na 

účely uzavretia Zmluvy a plnenia všetkých povinností vyplývajúcich 

Prenajímateľovi zo Zmluvy. 
 

3.  PO VIN NOST I  P RENA JÍ MA TE ĽA  
3.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Vozidlo na dočasné užívanie 

v stave spôsobilom na prevádzku a na užívanie určené v Zmluve, inak na 

užívanie, na ktoré Vozidlo obvykle slúži.  
3.2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Vozidlo vybavené príslušenstvom 

a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky. 
Prenajímateľ na osobitnú žiadosť Nájomcu a za dohodnutú odplatu/doplatok 
poskytne Nájomcovi do užívania aj ďalšie príslušenstvo/doplnkové vybavenie 

Vozidla (napr. autosedačka, nosič na lyže a pod.) podľa aktuálnej ponuky 
Prenajímateľa. 

3.3. O odovzdaní a prevzatí Vozidla bude Prenajímateľom spísaný písomný protokol, 
ktorý podpíšu obe zmluvné strany, a to tak pri prevzatí Vozidla Nájomcom ako aj 
pri jeho vrátení Prenajímateľovi (ďalej len „Preberací protokol“). 

3.4. Prenajímateľ sa zaväzuje poistiť Vozidlo v zmysle právnych predpisov Slovenskej 
republiky o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou Vozidla a uzatvoriť havarijné poistenie Vozidla, ďalej 
vykonávať na Vozidle potrebné opravy, údržbu a servisné prehliadky s výnimkou 
umývania Vozidla, ktoré je povinnosťou Nájomcu. 

3.5. V prípade potreby vykonania údržby alebo opravy Vozidla na ceste v tuzemsku, 
je Prenajímateľ povinný poskytnúť telefonicky alebo inak súčinnosť potrebnú na 

zabezpečenie údržby/opravy v príslušnom autorizovanom servise. 
3.6. Pokiaľ údržba/oprava Vozidla podľa predchádzajúceho bodu nebude vykonaná 

do 24 hodín od odovzdania Vozidla na servisnú prehliadku za účelom 

údržby/opravy Vozidla, Prenajímateľ je povinný zabezpečiť Nájomcovi  náhradné 
vozidlo alebo poskytnúť Nájomcovi zľavu z nájomného vo výške 100% za čas od 

odovzdania Vozidla na servisnú prehliadku do času vykonania údržby/opravy 
Vozidla a jeho vrátenia Nájomcovi na ďalšie užívanie. Voľba medzi poskytnutím 

náhradného vozidla alebo zľavou z nájomného prináleží výlučne Prenajímateľovi. 
Povinnosť Prenajímateľa podľa tohto bodu VOP sa však nevzťahuje na prípady, 
v ktorých škodu na Vozidle spôsobil Nájomca svojím vlastným zavinením alebo 

v prípadoch, keď škodu spôsobili osoby, ktorým Nájomca neoprávnene umožnil 
použitie Vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.   

 
4.  PO VIN NOST I  NÁJ OMC U  
4.1. Nájomca je povinný vykonať prehliadku Vozidla pri jeho prevzatí a oznámiť 

Prenajímateľovi všetky zistené vady, ktoré Prenajímateľ zapíše do Preberacieho 
protokolu. Prenajímateľ nezodpovedá za vady, ktoré Nájomca mohol zistiť pri 

prehliadke a ktoré neboli zapísané do Preberacieho protokolu. 
4.2. Nájomca je oprávnený užívať Vozidlo počas doby nájmu uvedenej v Zmluve, ak 

nebolo písomne dohodnuté inak.  

4.3. Nájomca je povinný pristaviť Vozidlo na prevedenie údržby podľa bodu 3.5. 
týchto VOP v súlade s plánom údržby Vozidla a s pokynmi Prenajímateľa alebo 

na výzvu Prenajímateľa. V prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej 
prehliadke za účelom prevedenia údržby Vozidla včas, t. j. bezodkladne po 

vyzvaní Prenajímateľom na pristavenie Vozidla alebo v prípade prekročenia počtu 
najazdených kilometrov, po ktorých sa má Vozidlo dostaviť na pravidelnú 
servisnú prehliadku o viac ako 1 000 kilometrov, uhradiť zmluvnú pokutu vo 

výške zodpovedajúcej nájomnému dohodnutému v Zmluve, inak obvyklému 
nájomnému v zmysle cenníka Prenajímateľa, za obdobie 15 (pätnástich) dní a 

súčasne zmluvnú pokutu v rovnakej výške i za každých ďalších začatých 1 000 
kilometrov, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 1 000 
kilometrov pre plánovanú prehliadku Vozidla. Keď sa Nájomca nedostaví na 

výzvu Prenajímateľa do prevádzky Prenajímateľa v termíne určenom 
Prenajímateľom, Prenajímateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

4.4. Nájomca sa zaväzuje neprekročiť denný limit najazdených kilometrov 
s Vozidlom, stanovený Prenajímateľom v Zmluve. Počet kilometrov presahujúcich 
dohodnutý limit sa vypočíta ako rozdiel skutočne najazdených kilometrov 

s Vozidlom počas celej doby užívania Vozidla Nájomcom a počet kilometrov, 
ktoré bol Nájomca v zmysle Zmluvy oprávnený s Vozidlom najazdiť za príslušné 

obdobie. Zmluvná pokuta účtovaná Prenajímateľom za porušenie povinnosti 
Nájomcu podľa tohto bodu je splatná v posledný deň nájmu.  

4.5. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, dodržiavať 

inštrukcie výrobcu Vozidla o prevádzke Vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík, 
pravidelne a pred každou ďalšou jazdou skontrolovať množstvo a dopĺňať 

motorový olej, chladiacu zmes, brzdovú kvapalinu, ostatné prevádzkové hmoty, 
tlak v pneumatikách, ako aj iné časti Vozidla, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 

cestnej premávky alebo poškodiť Vozidlo, a to v súlade s predpismi/pokynmi 
výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu Vozidla, s ktorými je Nájomca 
povinný sa oboznámiť. 

4.6. Nájomca je povinný na žiadosť Prenajímateľa pristaviť Vozidlo kedykoľvek počas 
trvania Zmluvy za účelom kontroly, či sa Vozidlo používa riadnym spôsobom a na 

dohodnutý, inak na obvyklý, účel. 
4.7. Nájomca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo k neprimeranému 

(nadmernému) opotrebovaniu či znečisteniu Vozidla a všetkých funkčných 

zariadení Vozidla, k poškodeniu alebo nadmernému znečisteniu exteriéru alebo 
interiéru Vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu.  

4.8. Pokiaľ je Vozidlo vybavené autorádiom, navigačným systémom alebo iným 
odnímateľným zariadením (napr. strešný nosič na lyže a pod.), je Nájomca 
povinný vybrať/odňať takéto zariadenie pred každým opustením Vozidla 

a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je Vozidlo vybavené autorádiom 
s odnímateľným panelom, je Nájomca tento odnímateľný panel alebo kódovú 

kartu vybrať a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.  
4.9. Nájomca je povinný zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na Vozidle bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, v opačnom prípade je 

povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu na svoje náklady uviesť 
Vozidlo do pôvodného stavu. 

4.10. Nájomca je povinný používať Vozidlo výhradne na nekomerčné účely, pokiaľ 
nebolo písomne dohodnuté niečo iné. Prenechanie Vozidla do nájmu, podnájmu 

alebo iného užívania tretej osobe, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti s 
Vozidlom (preprava tovaru alebo osôb za odplatu - napr. výkon taxislužby), 
použitie Vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach, motoristických zrazoch 

a podobných akciách, používanie Vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných 
vozidiel, prívesov alebo iných predmetov, ako aj jeho používanie v rozpore 

s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu Vozidla, resp. pokynmi 
Prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať Vozidlo na užívanie 
inej osobe, pokiaľ Prenajímateľ s takýmto užívaním nevyslovil písomne svoj 
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výslovný súhlas. Pokiaľ je Nájomca právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom, môže určiť okruh osôb, ktoré sú s ním v pracovnom, príp. inom 
obdobnom pomere, oprávnených používať Vozidlo (ďalej len „Oprávnené 
osoby“). Okruh Oprávnených osôb musí byť vymedzený v Zmluve. Užívanie 

Vozidla inou než Oprávnenou osobou nie je dovolené. Nájomca za prípadnú 
škodu na Vozidle spôsobenú Oprávnenými osobami, príp. osobami, ktorým 

Nájomca prenechal Vozidlo do užívania v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP, 
zodpovedá, ako by ju spôsobil on sám. 

4.11. V prípade poškodenia Vozidla alebo ktorejkoľvek z jeho súčastí, príp. 
doplnkového vybavenia, v dôsledku porušenia povinností Nájomcu vyplývajúcich 
mu zo Zmluvy alebo týchto VOP (predovšetkým z bodov 4.5. až 4.10. VOP), 

zodpovedá Nájomca za vzniknutú škodu v plnej výške. 
4.12. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od Nájomcu zábezpeku, ktorá slúži 

na pokrytie prípadných škôd spôsobených Nájomcom na Vozidle, príp. na úhradu 
nezaplateného nájomného alebo akýchkoľvek iných pohľadávok Prenajímateľa 
voči Nájomcovi zo Zmluvy (ďalej len „Kaucia“). Kaucia je splatná v deň  

prevzatia Vozidla Nájomcom. Kaucia po odpočítaní prípadných pohľadávok 
Prenajímateľa bude Nájomcovi vrátená po odovzdaní Vozidla Nájomcom 

Prenajímateľovi po skončení nájmu v stave, v akom ho prevzal aj spolu so 
všetkým príslušenstvom a doplnkovým vybavením, s prihliadnutím na 
bežné/obvyklé opotrebenie spôsobené užívaním Vozidla. V opačnom prípade 

bude použitá Prenajímateľom v súlade s prvou vetou tohto ustanovenia VOP. 
4.13. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo 

poškodením Vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa 
poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť aj ušlý zisk za dobu od 

vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou 
udalosťou vznikla.  

4.14. V prípade zavinenia škody Nájomcom a/alebo osobami, ktorým Nájomca 

prenechal Vozidlo do užívania (Oprávnené osoby, príp. osoby, ktorým Nájomca 
prenechal Vozidlo do užívania v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP), kedy 

poistenie bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, Nájomca 
uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného 
poisťovňou, ako aj zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej nájomnému 

dohodnutému v Zmluve, inak obvyklému nájomnému v zmysle cenníka 
Prenajímateľa, za obdobie 15 (pätnástich) dní. Ustanovenie bodu 4.23. prvá veta 

VOP sa v takom prípade nepoužije. 
4.15. V prípade odcudzenia Vozidla sa Nájomca podieľa na vzniknutej škode 

spoluúčasťou vo výške zodpovedajúcej nájomnému dohodnutému v Zmluve, 

inak obvyklému nájomnému v zmysle cenníka Prenajímateľa platného v čase 
odcudzenia Vozidla, za obdobie 30 (tridsiatich) dní. V prípadoch úmyselného 

poškodenia Vozidla Nájomcom a/alebo osobami, ktorým Nájomca prenechal 
Vozidlo do užívania (Oprávnené osoby, príp. osoby, ktorým Nájomca prenechal 
Vozidlo do užívania v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP) alebo škody 

spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok Nájomcom alebo 
týmito osobami, príp. pri vzniku inej škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je 

Nájomca povinný Prenajímateľovi nahradiť takúto škodu v plnej výške. Tým však 
nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 4.16. týchto VOP. Výška spoluúčasti sa 

môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo Nájomca berie na 
vedomie a súhlasí s tým. 

4.16. Nájomca je povinný ohlásiť bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zistenia 

škody, každú haváriu (dopravnú nehodu), príp. inú škodu na Vozidle spôsobenú 
počas doby nájmu. Škodu na Vozidle je Nájomca povinný v každom prípade 

doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného 
zboru SR, resp. inému príslušnému správnemu orgánu. V prípade nesplnenia 
akejkoľvek oznamovacej povinnosti uvedenej v tomto odseku riadne a včas, je 

Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 663,00 EUR 
a súčasne Nájomca zodpovedá za prípadné škody, napr. škodu spôsobenú 

krátením poistného plnenia alebo regresný nárok poisťovne uplatnený voči 
Prenajímateľovi (v rozsahu podľa aktuálnych poistných podmienok poisťovne). 
Ustanovenie bodu 4.23. prvá veta VOP sa v takom prípade nepoužije. 

4.17. V prípade potreby vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku je Nájomca 
povinný okamžite kontaktovať Prenajímateľa s požiadavkou na vykonanie opravy 

a dohodnúť s ním ďalší postup a spôsob vykonania opravy, a to buď telefonicky 
alebo iným vhodným spôsobom. Nájomca je následne povinný postupovať 

výlučne podľa pokynov Prenajímateľa, pričom opravu Vozidla je oprávnený 
vykonať, objednať, obstarať alebo inak zabezpečiť výlučne Prenajímateľ. 
Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať, objednať, obstarať alebo inak zabezpečiť 

opravu Vozidla bez zbytočného odkladu.  
4.18. Nájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania Vozidla v rozsahu a po dobu 

nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa bodu 3.4. a 4.17. 
týchto VOP. 

4.19. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť v priebehu trvania Zmluvy zmenu sídla 

spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by 
mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

4.20. Nájomca je taktiež povinný Prenajímateľovi oznámiť, že sa proti nemu začalo 
viesť exekučné konanie, že bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo že bol 
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, že bola 

povolená reštrukturalizácia Nájomcu alebo že vstúpil do likvidácie, a to bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. 

4.21. V prípade ukončenia nájmu sa Nájomca zaväzuje vrátiť Vozidlo riadne a včas, 
vyčistené, bez poškodenia a v stave, v akom ho prevzal. Ak Nájomca vráti 
Vozidlo v znečistenom stave, zodpovedá za poškodenie laku na Vozidle zistené 

dodatočne po umytí Vozidla Prenajímateľom. Nájomca súhlasí s tým, že 
v prípade vrátenia Vozidla v znečistenom stave je povinný zaplatiť 

Prenajímateľovi nasledovné úhrady za vyčistenie Vozidla: 
a) poplatok za umytie karosérie 16,60 EUR, 

b) poplatok za hĺbkové čistenie, tepovanie interiéru 66,00 EUR, 
c) v prípade poškodenia interiéru, prepálenia sedadla, koberca (napr. 

cigaretou), uhradí Nájomca plnú cenu (vrátane DPH) za opravu 

predmetného poškodenia alebo za výmenu dielu, 
d) pokiaľ znečistenie odovzdaného Vozidla bude znemožňovať vykonanie 

kontroly prípadných škrabancov alebo iného poškodenia karosérie, je 

Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

166,00 EUR. 
Ustanovenie bodu 4.23. prvá veta VOP sa v takom prípade nepoužije. 

4.22. Nájomca nie je oprávnený použiť Vozidlo na cestu do krajín mimo Európskej 

únie alebo ho tam inak dopraviť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Prenajímateľa, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak. 

4.23. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Nájomcu uvedených v tomto 
článku VOP je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške  300,00 EUR za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok 
Prenajímateľa na náhradu škody v celom rozsahu.  

4.24. Nájomca berie na vedomie, že vo Vozidle sa môže nachádzať zariadenie 

monitorujúce polohu a pohyb Vozidla. 
 

5.  NÁJO MNÉ  A  JE HO  S PL AT NO SŤ  
5.1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi nájomné určené v Zmluve, inak 

nájomné vo výške stanovenej cenníkom Prenajímateľa platným v čase uzavretia 

Zmluvy pre daný model/druh/kategóriu Vozidla, v súlade s podmienkami 
dohodnutými v Zmluve a v týchto VOP.  

5.2. Porušenie povinnosti Nájomcu zaplatiť nájomné, príp. iné peňažné záväzky zo 
Zmluvy a/alebo týchto VOP Prenajímateľovi, riadne a včas, sa považuje za 
podstatné porušenie jeho povinností zo Zmluvy a zakladá právo Prenajímateľa 

odstúpiť od Zmluvy. 
5.3. Nájomné dohodnuté v Zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán 

s prihliadnutím na druh (typ) a stav prenajatého vozidla. Nájomca je povinný 
platiť nájomné počas celej doby trvania nájmu, pričom povinnosť platiť nájomné 

vzniká Nájomcovi odo dňa prevzatia Vozidla a trvá do dňa vrátenia Vozidla 
Prenajímateľovi. Ak zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, nájomné uvedené v Zmluve 
nezahŕňa DPH a Prenajímateľ bude k nájomnému účtovať DPH vo výške podľa 

platných právnych predpisov. 
5.4. V prípade, ak počas trvania Zmluvy dôjde na základe požiadavky Nájomcu 

k zmene predmetu nájmu (vozidla), výška nájomného sa odo dňa zmeny 
predmetu nájmu (t. j. odo dňa podpisu novej zmluvy o nájme dopravného 
prostriedku, resp. odo dňa prevzatia iného vozidla) mení podľa dohody 

zmluvných strán, inak podľa cenníka Prenajímateľa aktuálneho v deň zmeny 
vozidla pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo Nájomca berie na vedomie 

a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny Vozidla.  
5.5. V cene nájomného sú uvedené náklady v článku 3 týchto VOP (povinné zmluvné 

poistenie a havarijné poistenie Vozidla, vykonanie opráv v prípadoch, kedy 

potrebu ich vykonania nevyvolal Nájomca, pravidelné servisné prehliadky Vozidla 
a pod.).  Pohonné hmoty, iné prevádzkové hmoty (vrátane motorového oleja 

a iných mazív potrebných na riadnu prevádzku Vozidla), umývanie a čistenie 
Vozidla hradí Nájomca na vlastné náklady. 

5.6. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté 

nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, 
cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia Zmluvy možné predpokladať. 

Takúto zmenu nájomného je Prenajímateľ povinný písomne oznámiť Nájomcovi 
najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní, odkedy sa o potrebe zmeny výšky 

nájomného dozvedel. Nájomca je oprávnený najneskôr do 3 (troch) pracovných 
dní od obdržania písomného oznámenia Prenajímateľa o zmene výšky 
nájomného od Zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť a v takom prípade je povinný 

vrátiť Vozidlo ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy Prenajímateľovi. 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, kedy bude odstúpenie od Zmluvy 

Nájomcu v písomnej podobe doručené Prenajímateľovi. Pokiaľ Nájomca vo 
vyššie uvedenej lehote od Zmluvy neodstúpi, má sa za to, že so zvýšením 
nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájomného podľa 

nového cenníka Prenajímateľa odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení 
nájomného, pokiaľ v oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia 

nájomného. 
5.7. Ak nie je dohodnuté inak, v prípade uzavretia Zmluvy na dobu určitú, je 

Nájomca povinný uhradiť celú výšku nájomného, aj spolu s ostatnými peňažnými 

záväzkami vyplývajúcimi Nájomcovi zo Zmluvy a/alebo týchto VOP, najneskôr ku 
dňu odovzdania Vozidla Nájomcovi, pričom úhrada vyššie uvedených peňažných 

záväzkov Nájomcu je podmienkou pre odovzdanie Vozidla Nájomcovi, ak Zmluva 
neurčuje niečo iné. Po obnovení Zmluvy v zmysle bodu 6.2. týchto VOP, je 

Nájomca povinný zaplatiť nájomné za dobu, na ktorú sa nájom obnovuje 
(predlžuje), najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa obnovenia 
nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti je Prenajímateľ oprávnený od 

zmluvy odstúpiť. 
5.8. Ak nie je dohodnuté inak, v prípade uzavretia Zmluvy na dobu neurčitú, je 

Nájomca povinný platiť nájomné vo výške určenej v Zmluve, a to mesačne vždy 
vopred, najneskôr k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca predchádzajúcemu 
mesiacu, za ktoré sa nájomné platí. Nájomné za prvý mesiac zaplatí Nájomca pri 

prevzatí Vozidla.  
5.9. Nájomné, príp. ďalšie peňažné záväzky Nájomcu zo Zmluvy a/alebo týchto VOP, 

je Nájomca povinný platiť na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom. 
5.10. Faktúra vystavená Prenajímateľom musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 

222/2004 Z. z. v platnom znení, ako aj číslo Zmluvy. Faktúra vystavená 

Prenajímateľom je daňovým dokladom. Vzhľadom na to, že Prenajímateľ je 
platiteľom DPH v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, Prenajímateľ k 

dohodnutému nájomnému, príp. k ďalším peňažným záväzkom Nájomcu 
vyplývajúcim mu zo Zmluvy a/alebo týchto VOP, účtuje DPH v zákonom 
stanovenej výške. V prípade pochybností sa má za to, že sumy nájomného 

a ďalších úhrad uvedených v Zmluve sa uvádzajú bez DPH. 
5.11. Úhrada faktúry Prenajímateľa sa realizuje bezhotovostným prevodom na 

bankový účet Prenajímateľa, bezhotovostnou úhradou platobnou kartou 
prostredníctvom POS terminálu v prevádzke Prenajímateľa alebo v hotovosti do 

pokladne v prevádzke Prenajímateľa. 
5.12. Nájomné, príp. akékoľvek iné platby uhrádzané v súlade s týmto článkom VOP, 

sa v prípade ich úhrady bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Prenajímateľa považujú za zaplatené pripísaním na účet Prenajímateľa. 
5.13. V prípade, ak Nájomca poruší svoju povinnosť zaplatiť Prenajímateľovi všetky 

svoje peňažné záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo týchto VOP riadne a 
včas v zmysle Zmluvy alebo VOP - v lehote splatnosti faktúry vystavenej 
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Prenajímateľom, má Prenajímateľ nárok, okrem zaplatenia dohodnutého 

nájomného (príp. iných úhrad), aj na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % z neuhradenej (dlžnej) čiastky predstavujúcej súčet všetkých 
neuhradených peňažných záväzkov Nájomcu zo Zmluvy, a to za každý deň 

omeškania až do zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na 
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym 

predpisom. 
5.14. V prípade zaplatenia akejkoľvek peňažnej čiastky na základe Zmluvy Nájomcom 

Prenajímateľovi, sa táto započíta na najskôr splatné záväzky Nájomcu zo Zmluvy 
voči Prenajímateľovi, a to najskôr na ich istinu a potom na príslušenstvo, ak 
Nájomca neurčí inak. 

 
6.  SKO NČE NIE  NÁ JM U  

6.1. Zmluva uzatvorená na dobu určitú zaniká uplynutím v Zmluve dohodnutej doby 
nájmu.  

6.2. V prípade uzavretia Zmluvy na dobu určitú, sa Zmluva obnovuje, ak Nájomca 

užíva Vozidlo aj po skončení v Zmluve dohodnutej doby nájmu a Prenajímateľ ho 
písomne nevyzve na vrátenie Vozidla do 3 (troch) pracovných dní po uplynutí 

dojednanej doby nájmu, ak to zmluvné strany v Zmluve výslovne nevylúčili. 
Nájom sa v takom prípade obnoví o rovnakú dobu, na akú bol pôvodne nájom v 
Zmluve dohodnutý, najviac však o jeden kalendárny rok. Uvedeným spôsobom 

sa Zmluva môže obnoviť najviac dvakrát. 
6.3. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v Zmluve, resp. pri uzatvorení 

Zmluvy na dobu neurčitú, sa nájom skončí  
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo  

b) faktickým vrátením Vozidla Prenajímateľovi (osobitný spôsob ukončenia 
Zmluvy Nájomcom – zrušenie Zmluvy účinné v deň vrátenia Vozidla 
Prenajímateľovi), ak Zmluva tento spôsob ukončenia nájmu nevylučuje, 

c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy z dôvodov uvedených 
v Zmluve, VOP alebo v zákone, 

d) zánikom Vozidla, resp. vznikom totálnej škody na Vozidle, 
e) smrťou Nájomcu, ak je Nájomcom fyzická osoba alebo jeho zánikom bez 

právneho nástupcu, ak je ním právnická osoba.  

6.4. Ak je nájom dohodnutý na neurčitý čas, nájom možno ukončiť tiež písomnou 
výpoveďou Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu 

alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 7 (sedem) dní a začína 
plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v Zmluve 
nie je ustanovené inak. 

6.5. V prípade, ak je nájom Vozidla dojednaný na dobu určitú a Nájomca vráti Vozidlo 
pred ukončením dohodnutej doby nájmu podľa bodu 6.3. týchto VOP, je povinný 

zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné za dobu do skončenia nájmu 
a náhradu vo výške 20 % zo sumy nájomného za dobu od predčasného 
skončenia nájmu do uplynutia doby nájmu dojednanej v Zmluve, pokiaľ sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
6.6. Prenajímateľ alebo Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov 

uvedených v Zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ Nájomca 

podstatným spôsobom porušuje zmluvné podmienky alebo tieto VOP, osobitne 
podmienky upravené v článku 4 týchto VOP. Odstúpenie od Zmluvy je účinné 
dňom jeho oznámenia druhej zmluvnej strane doručené písomnou formou. Za 

deň doručenia sa považuje aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté 
Nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje 

písomnosti Nájomcovi len na adresu uvedenú v Zmluve. 
6.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto zaniká doručením písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Prenajímateľ bezprostredne po 

odstúpení od Zmluvy vystaví Nájomcovi faktúru na úhradu sumy pripadajúcej na 
uplynutú dobu nájmu, počas ktorej Nájomca užíval Vozidlo na základe Zmluvy.  

6.8. Ku dňu ukončenia trvania nájmu podľa Zmluvy, resp. ku dňu ukončenia/zrušenia 
Zmluvy, je Nájomca povinný vrátiť Vozidlo v prevádzkarni Prenajímateľa, 
v ktorom Vozidlo prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade 

odstúpenia od Zmluvy Prenajímateľom je Nájomca povinný vrátiť Vozidlo 
najneskôr nasledujúci deň po doručení odstúpenia od Zmluvy. 

6.9. V prípade, že Nájomca nevráti Vozidlo po skončení doby nájmu riadne a včas, 
dopúšťa sa trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového 

vozidla v zmysle § 216 a nasl. Trestného zákona a zodpovedá Prenajímateľovi za 
škodu tým spôsobenú v celom rozsahu. Až do doby riadneho vrátenia Vozidla je 
Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi za každý začatý deň omeškania 

s vrátením Vozidla zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej nájomnému 
dohodnutému v Zmluve, inak obvyklému nájomnému v zmysle cenníka 

Prenajímateľa platného v čase vzniku omeškania Nájomcu za obdobie 5 (piatich) 
dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.10. V prípade porušenia povinnosti Nájomcu vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi riadne 

a včas v súlade so Zmluvou alebo týmito VOP, sa má za to, že k jeho vráteniu 
Nájomcom došlo v okamihu, kedy sa Vozidlo dostalo do dispozície Prenajímateľa 

iným spôsobom. 
6.11. Po vrátaní Vozidla Nájomcom Prenajímateľovi, resp. po tom, ako sa Vozidlo 

dostane do dispozície Prenajímateľa iným spôsobom, Prenajímateľ spíše 

Preberací protokol, v ktorom uvedie všetky prípadné škody/poškodenia na 
Vozidle spôsobené počas jeho užívania Nájomcom a/alebo osobami, ktorým 

Nájomca prenechal Vozidlo do užívania (Oprávnené osoby, príp. osoby, ktorým 
Nájomca prenechal Vozidlo do užívania v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP). 
Nájomca je povinný škodu na Vozidle nahradiť Prenajímateľovi v súlade 

s článkom 4 týchto VOP. 
 

7.  OSTATNÉ  D OJE DNA NI A  
7.1. V prípade, ak Nájomca uzatvoril Zmluvu z dôvodu, že jeho vlastné Vozidlo 

prevzal Prenajímateľ za účelom odstránenia vád Vozidla v rámci záručnej, príp. 
mimozáručnej opravy (ďalej len „Predmet opravy“), Nájomca výslovne súhlasí 
s tým, že Predmet opravy bude predmetom zádržného práva Prenajímateľa na 

zabezpečenie jeho pohľadávok voči Nájomcovi, ktoré mu vznikli zo Zmluvy 
a/alebo týchto VOP, ako aj súvisiacich s dojednanou opravou Predmetu opravy, 

pokiaľ táto nebola vykonávaná v rámci záruky. 

7.2. Po uskutočnení záručnej, príp. mimozáručnej, opravy Prenajímateľ oznámi túto 

skutočnosť Nájomcovi a uvedie termín možného odovzdania Predmetu opravy. 
Pred odovzdaním Predmetu opravy je Nájomca povinný odovzdať 
Prenajímateľovi Vozidlo a uhradiť Prenajímateľovi všetky pohľadávky v zmysle 

predchádzajúceho bodu týchto VOP. 
7.3. V prípade, ak Nájomca nezaplatí Prenajímateľovi jeho pohľadávky vzniknuté 

v zmysle bodu 7.1. týchto VOP riadne a včas, má Prenajímateľ právo od tejto 
Zmluvy odstúpiť ako aj právo pri výkone súdneho rozhodnutia na prednostné 

uspokojenie z výťažku zadržovanej veci pred inými veriteľmi. Zádržné právo 
zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej 
zábezpeky Nájomcom. 

7.4. V prípade, ak sa Prenajímateľ a Nájomca v Zmluve výslovne dohodli, príp. ak zo 
Zmluvy nepochybne vyplýva, že Nájomca nemá zaplatiť Prenajímateľovi za 

prenechanie Vozidla do užívania žiadnu odplatu, na právny vzťah Prenajímateľa 
a Nájomcu sa použijú primerane ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 
upravujúce zmluvu o výpožičke a ustanovenia týchto VOP v rozsahu, v ktorom 

neodporujú ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.  
7.5. Ustanovenie bodu 4.4. týchto VOP sa použije aj na krátkodobé prenechanie 

Vozidla Prenajímateľom do užívania Nájomcovi na účely vykonania skúšobnej 
jazdy s Vozidlom.  

7.6. Pokiaľ nedôjde k predĺženiu dojednanej doby nájmu obnovením nájmu podľa 

bodu 6.2. týchto VOP,  možno dohodnutú dobu nájmu Vozidla predĺžiť dohodou 
zmluvných strán. Na predĺženie nájmu Vozidla je potrebné 

a) dostaviť sa s Vozidlom do prevádzkarne Prenajímateľa, uhradiť nájomné za 
prevzaté Vozidlo v súlade s bodom 5.7. alebo 5.8. týchto VOP a podpísať 

novú zmluvu, príp. dodatok k Zmluve, alebo 
b) zaslať žiadosť o predĺženie doby nájmu elektronickými prostriedkami (e-

mailom) na e-mailovú adresu Prenajímateľa uvedenú v Zmluve s uvedením 

doby, o ktorú sa má nájom predĺžiť; po odsúhlasení žiadosti (potvrdení 
predĺženia nájmu) Prenajímateľom je Nájomca povinný uhradiť nájomné za 

príslušnú dobu predĺženia nájmu odsúhlasenú Prenajímateľom v súlade 
s bodom 5.7. alebo 5.8. a 7.7. týchto VOP; doba nájmu pôvodne dohodnutá 
v Zmluve sa predlžuje o dobu predĺženia nájmu odsúhlasenú 

Prenajímateľom zaplatením sumy predstavujúcej nájomné za dobu, o ktorú 
sa má nájom predĺžiť. Nájom sa nepredĺži v prípade, ak Nájomca neuhradí 

nájomné za dobu predĺženia nájmu do uplynutia doby nájmu pôvodne 
dohodnutej v Zmluve. Písomný súhlas Prenajímateľa s predĺžením doby 
nájmu predstavuje dodatok k Zmluve uzatvorený na základe dohody oboch 

zmluvných strán o jeho obsahu.  
7.7. Na úhradu nájomného podľa predchádzajúceho bodu vystaví Prenajímateľ 

Nájomcovi faktúru v súlade s bodom 5.10. týchto VOP a túto mu zašle spolu so 
súhlasom s predĺžením doby nájmu. Faktúra vystavená podľa tohto bodu je 
splatná v deň doručenia súhlasu Prenajímateľa s predĺžením doby nájmu 

Nájomcovi elektronickými prostriedkami (e-mailom), pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

7.8. Nájomca je povinný vo všetkých písomných dokumentoch vždy uvádzať 
pravdivé, správne, aktuálne a úplné údaje, v rozsahu určenom Prenajímateľom a 

nevyhnutnom na uzavretie Zmluvy a vykonanie všetkých úkonov v súvislosti 
s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 

7.9. Ak Zmluva, tieto VOP alebo právny predpis v osobitných prípadoch neurčuje 

inak, oznamovanie všetkých skutočností týkajúcich sa Zmluvy, vrátane 
doručovania písomností obsahujúcich prejav vôle ktorejkoľvek zo zmluvných 

strán o  zmene alebo ukončení/zrušení Zmluvy bude prebiehať elektronickou 
formou, prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronická pošta bude odosielaná 
na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve. Správy elektronickej 

pošty sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom ich 
preukázateľného odoslania. 

7.10. Písomnosti doručované poštovým prepravcom alebo kuriérom budú odosielané 
na adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo na iné adresy, ktoré budú 
druhou zmluvnou stranou písomne oznámené neskôr. V prípade odoslania 

písomnosti prostredníctvom pošty sa doporučená zásielka považuje za doručenú 
najneskôr na 5. (piaty) deň od jej odovzdania na poštovú prepravu, ak zásielka 

nebude doručená už skôr. To platí aj v prípadoch, ak sa adresát o doručení 
zásielky nedozvedel. 

7.11. Prenajímateľ je oprávnený aj jednostranne previesť práva a povinnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy na iného prenajímateľa Vozidla, ktorý je Zmluvou viazaný 
v nezmenenom rozsahu.  

7.12. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody 
v celom rozsahu popri zmluvnej pokute, t. j. aj vo výške presahujúcej dohodnutú 

zmluvnú pokutu. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné 
splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik Zmluvy. 

 

8.  ZÁ VE REČN É U STAN OVE NI A  
8.1. Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8.2. V prípade, ak je niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP neplatné, 
neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí Zmluvy, 
nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení 

Zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy, alebo týchto VOP 

takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom 
čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným 
alebo nevykonateľným ustanovením. 

8.3. Nájomca vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom 
platných VOP, tieto sú mu známe a s ich obsahom sa oboznámil, čo potvrdzuje 

podpisom Zmluvy. 
8.4. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 20.11.2014. 

Aktuálne znenie VOP je účinné od 20.11.2014. 
8.5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je 

účinná odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Prenajímateľa. 

 


