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Účastníci prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nevýhodných podmienok, bez nátlaku, 
prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch. Na znak súhlasu 
pripájajú obe zmluvné strany svoj podpis. Táto zmluva sa riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami na prenájom  motorových vozidiel 
a príslušenstva, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
Upozornenie: 
Vo vozidle je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s ohňom. V prípade porušenia tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 50 €. Nezabúdajte vyberať doklady z vozidla! V prípade, krádeže vozidla a nevrátenia dokladov prenajímateľovi, bude 
nájomcovi vyúčtovaná sankcia a poníženie poistného plnenia podľa Všeobecných zmluvných podmienok. 
Vážený klient, s prenajatým vozidlom je povolené pohybovať sa bez obmedzení na území Slov. republiky, na územie ostatných krajín Európy 
môže vstúpiť len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty 
ZSSR. Nájomca je počas celého trvania nájmu zodpovedá za všetky porušenia právnych predpisov upravujúcich premávku na pozemných 
komunikáciách. 

 

 
Zmluva o prenájme motorového vozidla        č.     

           uzatvorená v zmysle § 630 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
Údaje o nájomcovi fyzická osoba                                                                    
Meno a priezvisko:       Dátum narodenia:       

Adresa:       Tel. číslo:       

Číslo OP/Pasu:       Miesto a dátum vydania:       

Číslo VP:       Miesto a dátum vydania:       

Údaje o nájomcovi právnická osoba 
Názov firmy:       Sídlo:       

V zastúpení:       Krajina:        

IČO:       DIČ:       IČ DPH:       

Bankové spojenie / Číslo účtu:       

Údaje o vozidle 
Majiteľ vozidla:       EČV:       Vozidlo:       

Stav vozidla pri zapožičaní : 
Stav palivovej nádrže: ...................................................... 
Povinná výbava: ............................................................... 
Čistota interiér: ......................exteriér: .............................                                                                                                                                                                                
Iné: 
................................................................................................ 
 1=čisté,2=stredne znečistené,3=špinavé,          
Stav km pri zapožičaní: Stav km pri vrátení: Rozdiel: 

Prenajaté dňa: od                   do                                                              Denný limit: 500  km     Nad limit 0,05€ / 1km 

Miesto prevzatia: Čas:      : Miesto vrátenia: Čas:      : 

              

Vrátené dňa : 
Stav vozidla pri vrátení  :....................................................       Podpis nájomcu:    ........................................... 
Stav palivovej nádrže:  ....................................................... 
Čistota interiér ....................Exteriér....................................      Podpis prenajímateľa :  .................................... 
Povinná výbava ........................Iné: .............................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 
............................................                                                                         ............................................ 
 
       podpis nájomcu                                                                                                             podpis prenajímateľa     

  2019 /      

Počet dní: Záloha: Cena/deň: Za km/nad limit/€: Cena spolu: DPH  20 %: 

                                     



Všeobecné zmluvné podmienky na prenájom  motorových vozidiel a príslušenstva 

. 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 ADRIM Finance, s.r.o., Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri: 
OS BB, oddiel: Sro  Vložka: 18939/S ,IČO: 45 852 278, DIČ: 2023105282, IČ DPH: 
SK2023105282, platca DPH (ďalej len „prenajímateľ“) je oprávnený prenajímať motorové vozidlá a 
ich príslušenstvo. 

1.2 Nájomcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s prenajímateľom na 
základe Zmluvy o prenájme motorového vozidla (ďalej len „nájomca“). 

1.3 Všeobecné zmluvné podmienky spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentami vymedzujú 
obsah zmluvného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom. 

1.4 Pre účely Zmluvy o prenájme motorového vozidla sa vytvárajú nasledovné definície:  

„Zmluva“ Je zmluva o prenájme, ktorá sa uzatvára medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky, Protokol o 
odovzdaní vozidla, Protokol a prevzatí vozidla a Cenník prenájmu. 

„Protokol“ Je Protokol o technickom odovzdaní a spätnom prevzatí, týkajúci sa motorového 
vozidla a jeho príslušenstva 

„Cenník“ Je zoznam sadzieb účtovaných prenajímateľom nájomcovi za prenájom Motorového 
vozidla, ich príslušenstva a iných poskytovaných súvisiacich služieb. 

2. Uzavretie zmluvy a doba prenájmu  

2.1 Pre riadne uzavretie zmluvy musí nájomca predložiť:  

2.1.1 Právoplatný občiansky preukaz u občanov SR a krajín EU alebo právoplatný cestovný pas u 
občanov iných krajín. 

2.1.2 Právoplatný vodičský preukaz SR alebo medzinárodný vodičský preukaz, pričom toto vodičské 
oprávnenie musí byť platné aspoň 1 rok. 

2.1.3 Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace a potvrdenie o 
pridelení daňového identifikačného čísla u právnických osôb a živnostníkov. 

2.1.4 Splnomocnenie overené notárskym úradom v prípade, ak za právnickú osobu alebo živnostníka 
prenajíma auto osoba neuvedená v príslušnom registri.  

2.2 Zmluva sa uzatvára výlučne na dobu určitú a jej platnosť môže byť predĺžená len písomným 
dodatkom zmluvy. 

2.3 Minimálna doba prenájmu sa stanovuje na 3 dni. Začína plynúť okamihom prevzatia vozidla 
nájomcom. Čas prevzatia je uvedený v zmluve. 

2.4 Za prekročenie doby prenájmu sa považuje ak nájomca mešká s odovzdaním vozidla viac ako 59 
minút po dohodnutom čase, uvedenom v protokole.  

V prípade, že nájomca prekročí dobu nájmu (ust.ods. 2.4.) a nepredĺži si dobu nájmu (podľa 
ust.ods. 2.2.) berie na vedomie, že sa dopúšťa priestupku, ktorý bude do 24 hodín 
nahlásený a riešený orgánom činným v trestnom konaní a bude znášať zvlášť všetky 
výdavky, ktoré prenajímateľovi vznikli pri riešení tejto udalosti.  

2.5 Maximálna doba prenájmu je stanovená na 3 roky s možnosťou opcie na predĺženie tejto doby, 
pričom deň prevzatia vozidla nájomcom je dňom začiatku prenájmu. 

3. Skončenie zmluvy  

3.1 Zmluva zaniká pred uplynutím dohodnutej doby v nasledovných prípadoch: 

 - písomnou dohodou zmluvných strán,     

 - výpoveďou jednej zo zmluvných strán,     

 - odstúpením od zmluvy, 

 - smrťou alebo zánikom klienta s likvidáciou.  

3.2 Výpoveď 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy je oprávnená Zmluvu vypovedať písomnou 
výpoveďou Druhej zmluvnej strane. Výpoveď je platná okamžite po jej doručení zmluvnému 
partnerovi. Nájomca je povinný bezodkladne vrátiť prenajímateľovi predmet prenájmu.  

3.3 Odstúpenie od zmluvy 

Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou bez udania dôvodu, pričom 
odstúpenie je platné okamžite po jeho doručení nájomcovi.  

3.4 Smrť alebo zánik nájomcu 

Smrťou fyzickej osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu s prenajímateľom, alebo vyhlásením Takejto 
osoby za mŕtvu zmluva zaniká. Zmluva taktiež zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola 
klientom prenajímateľa. Ten je v uvedených prípadoch oprávnený ihneď zastaviť prenájom a 
poskytovanie služieb. 

4. Predmet prenájmu a rozsah poskytovaných služieb    

4.1 Predmet prenájmu a rozsahu poskytovaných služieb je presne uvedený a špecifikovaný v Zmluve 
v zmysle aktuálneho Cenníka.     

4.2 Služby nad rámec Cenníka musia byť dohodnuté v Zmluve osobitne. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán     

5.1 Prenajímateľ je povinný: 

5.1.1 Odovzdať predmety prenájmu v technickom stave zodpovedajúcom zákonným predpisom SR. 

5.1.2 V prípade existujúcich technických alebo estetických nedostatkov, ktoré nesmú limitovať 
Bezpečnosť, jazdnú spôsobilosť a komfort užívania vozidla, upozorniť na ne vopred nájomcu a 
uviesť ich v protokole.  

5.1.3 Vykonávať administratívne a iné úkony vo vzťahu k poisťovniam, STK, štátnej správe a pod. 
smerujúce ku zabezpečeniu dobrého technického stavu predmetu prenájmu.  

5.1.4 Poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo zodpovedajúcej, prípadne vyššej úrovne, počas doby 
nevyhnutnej na opravu, prípadne kontrolu prenajatého vozidla, a to bez možnosti zvýšenia ceny, 
ak nevyhnutnosť opravy nezavinil nájomca svojou nepozornosťou, nedbalosťou alebo zlým 
úmyslom.  

5.1.5 Zabezpečiť služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, ale len v prípade, pokiaľ sa 
táto nestala zavinením zo strany nájomcu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, 
alebo hrubým porušením zákonov a iných zákonných nariadení vymedzujúcich bezpečnosť na 
cestách, alebo sa nestala zavinením vodiča prenajatého vozidla, ktorý nebol uvedený v Zmluve a 
tým nebol schválený prenajímateľom.  

5.2 Prenajímateľ má právo:  

5.2.1 Vyzvať nájomcu na pristavenie vozidla na uskutočnenie kontroly technického stavu prenajatého 
vozidla pri dlhodobom prenájme minimálne 1x mesačne, pričom platí ustanovenie 5.1.4.  

5.3 Nájomca je povinný:     

5.3.1 Platiť nájomné a ostatné poplatky dohodnuté v Zmluve riadne a načas.  

5.3.2 Starať sa o prenajaté vozidlo tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu, nadmernému znečisteniu 
Interiéru, vrátane pachov, odcudzeniu alebo inému, aj estetickému znehodnoteniu. V aute je 
zakázané fajčiť.  

5.3.3 Dopĺňať do vozidla pohonné hmoty výlučne len podľa údajov v technickom preukaze.  

5.3.4 Počas doby prenájmu vykonávať nevyhnutnú dennú údržbu vozidla, pravidelnú kontrolu stavu 
tlaku v pneumatikách, kontrolu oleja, chladiacej a brzdovej kvapaliny a v prípade potreby tieto 
doplniť.  

5.3.5 Starať sa o doklady od vozidla tak, aby sa nestratili a neznehodnotili. Súčasťou dokladov musí byť 
vždy aj Zmluva o prenájme.  

5.3.6 Pri dlhodobom prenájme pristavovať vozidlo prenajímateľovi na pravidelné prehliadky, minimálne 
1x mesačne do 5 pracovných dní po výzve prenajímateľa. Dlhodobý prenájom vozidla znamená 
prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac.  

5.3.7 Pristaviť vozidlo na prehliadku, výmeny náplní a predpísaných dielov vždy v intervaloch 
stanovených v servisnej knižke, a to aj bez výzvy prenajímateľa. 

5.3.8 Odovzdať vozidlo po ukončení doby prenájmu v stanovenom čase a na dohodnutom mieste v 
zodpovedajúcom technickom i estetickom stave, s plnou nádržou pohonných hmôt.  

5.3.9 V prípade poistnej udalosti bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a príslušným 
orgánom polície, bezodkladne predložiť doklady o šetrení polície prenajímateľovi a uhradiť 
prenajímateľovi spoluúčasť na nehode.  

5.3.10 Uhradiť kedykoľvek po ukončení prenájmu náklady vzniknuté počas doby prenájmu, ktoré neboli 
obsiahnuté v zmluve, napríklad neuhradené pokuty od dopravnej polície a pod.  

5.3.11 Zabezpečiť, aby prenajaté vozidlo riadila výhradne osoba uvedená v zmluve. Iné osoby môžu viesť 
vozidlo len po písomnom súhlase prenajímateľa, pričom písomným súhlasom sa rozumie aj súhlas 
odoslaný faxom alebo e-mailom.  

5.3.12 Nájomca nesmie zasahovať do agregátov a inštalácií prenajatého vozidla. V prípade poruchy na 
ceste, keď je nevyhnutná oprava, túto môže vykonať len na to kompetentné pracovisko. O takomto 
zásahu musí nájomca bezprostredne informovať prenajímateľa a odovzdať mu protokol o oprave k 
posúdeniu. Ak prenajímateľ schváli takúto opravu, znáša všetky náklady s ňou spojené.  

5.3.13 Nájomca nesmie prenajaté vozidlo ďalej prenajímať.  

5.3.14 Pohybovať sa s prenajatým vozidlom bez obmedzení na území Slov. republiky, na územie 
ostatných krajín Európy môže vstúpiť len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Vstup nie je 
povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR.  

5.3.15 Nájomca má povinnosť bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi akékoľvek zmeny alebo nové 
skutočnosti, ktoré sú potrebné pre bezproblémovú komunikáciu medzi zmluvnými stranami, zmeny 
fakturačných údajov, adresy sídla firmy, prípadne adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej 
adresy, telefonického kontaktu a pod. 

5.4 Nájomca má právo:   

5.4.1 Na výmenu vozidla v prípade jeho poruchy, ak táto nevznikla nesprávnym používaním vozidla 
nájomcom.   

5.4.2 Na poskytnutie náhradného vozidla zodpovedajúcej, prípadne vyššej úrovne, počas doby 
nevyhnutnej na opravu, prípadne kontrolu prenajatého vozidla a to bez možnosti navýšenia ceny, 
ak nevyhnutnosť opravy nezavinil nájomca svojou nepozornosťou, nedbalosťou alebo zlým 
úmyslom, alebo okolnosťami uvedenými v bode 5.1.5. 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi poplatky za prenájom a poskytnuté služby, a to vo 
výške podľa aktuálneho Cenníka alebo podľa cien dohodnutých v Zmluve. Denný limit je 500 
kilometrov. Pri prekročení limitu bude účtovaný doplatok 0,05 € za každý kilometer.  

6.2 Poplatky sú splatné vopred, prípadne pri preberaní vozidla, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. 
Prenajímateľ ich bude účtovať faktúrami alebo predfaktúrami so splatnosťou 14 dní na účet 
prenajímateľa uvedený v tejto zmluve alebo na faktúre, prípadne pri platbe v hotovosti alebo 
platobnou kartou, pokladničným blokom z registračnej pokladne.  

6.3 Nájomca súhlasí, že v prípade inflácie, zverejnenej Štatistickým úradom SR, väčšej ako 5 % sa o 
výšku inflácie upraví dohodnutý poplatok a to s účinnosťou od 1.3. nasled. roka.  

6.4 Pokiaľ nájomca nezaplatí faktúru včas, vyhradzuje si prenajímateľ právo účtovať nájomcovi úrok z 
omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.  

6.5 Svojim podpisom nájomca prejavuje súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných 
údajov prenajímateľom pre potreby fakturácie a správy zákazníckych účtov. Prenajímateľ sa 
zaväzuje, že bude držať osobné údaje klienta v tajnosti a neposkytne ich žiadnej tretej strane, 
okrem orgánov v trestnom konaní.   

6.6 Prenajímateľ môže požadovať zodpovedajúcu finančnú zálohu pred požičaním vozidla, slúžiacu 
najmä na zabezpečenie prípadnej spoluúčasti na dopravnej nehoda. Záloha bude riadne 
zúčtovaná po vrátení vozidla prenajímateľovi. 

7. Zmluvné pokuty     

7.1 V prípade prekročenia doby prenájmu zaplatí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
40€ za každú začatú hodinu po dohodnutom termíne vrátenia. 

7.2 V prípade keď dôjde k poškodeniu, nadmernému znečisteniu interiéru, vrátane pachov, 
odcudzeniu alebo inému, aj estetickému znehodnoteniu prenajatého vozidla, zaplatí nájomca 
zmluvnú pokutu vo výške 200€ a náklady na odstránenie poškodenia, znečistenia, prípadne iných 
nedostatkov. 

7.3 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo s plnou palivovou nádržou, prípadne budú chýbať, alebo 
budú poškodené súčasti povinnej alebo doplnkovej výbavy vozidla, prenajímateľ vyúčtuje 
nájomcovi kúpnu cenu chýbajúcich PHM zvýšenú o manipulačnú prirážku +20 %. 

Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je 20€.    

Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 400€.    

Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€.    

Za chýbajúce alebo poškodené časti povinnej výbavy vozidla a prenajaté doplnkové 
predmety vyúčtuje prenajímateľ adekvátnu náhradu vzhľadom na výšku ich obstarávacej 
ceny.   

7.4 V prípade hrubého porušenie zmluvy zaplatí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
dvojnásobku ceny prenájmu za celú dobu prenájmu.   

7.5 Za hrubé porušenie zmluvy sa považuje najmä:  

- porušenie ustanovení ods. 5.3.9., 5.3.10., 5.3.11., 5.3.13., 5.3.14., 5.3.15.  

- riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných zakázaných látok  

- páchanie trestnej činnosti na prenajatom vozidle.   

7.6 V prípade, že nájomca nepristaví vozidlo na prehliadku, výmeny náplní a predpísaných dielov vždy 
v intervaloch stanovených v servisnej knižke, alebo na výzvu prenajímateľa podľa ods. 5.3.6. a 
5.3.7. zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- €.  

7.7 V prípade, že nájomca poruší vo vozidle povinnosť o prísnom zákaze fajčenia a manipulovania s 
ohňom, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- €. 

7.8 Vznikom povinnosti hradiť zmluvnú pokutu ani jej faktickým zaplatením nie je dotknutý nárok 
prenajímateľa na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. 
Zmluvná pokuta sa za náhradu škody nezapočítava.   

8. Osobitné ustanovenia     

8.1 Prenajímateľ neručí nájomcovi za žiadne prípadné škody alebo ušlý zisk spôsobené nepojazdným 
vozidlom, ktoré má v prenájme.   

8.2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu nájomcu tieto Všeobecné 
Zmluvné podmienky a Cenník.  

8.3 Prenajímateľ je povinný o zmene Všeobecných zmluvných podmienok alebo Cenníka písomne 
informovať nájomcu najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení 
príslušného upovedomenia o zmene Všeobecných zmluvných podmienok alebo Cenníka má 
nájomca právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať. 

8.4 Po uzavretí zmluvy je nájomca povinný písomne oznámiť každú zmenu adresy na doručovanie až 
do okamihu doručenia oznámenia o zmene adresy, sa považuje za adresu určenú na doručovanie 
adresa, ktorá bola prenajímateľovi oznámená ako posledná. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, 
že adresa uvedená v Zmluve je totožná s korešpondenčnou adresou na preberanie pošty. V 
prípade, ak je korešpondenčná adresa odlišná od uvedenej adresy v Zmluve,  je treba túto 
skutočnosť oznámiť prenajímateľovi pri podpisovaní tejto zmluvy.  

8.5 V prípade písomností a upomienok zasielaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v 
zmluve, sa na účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok považujú tieto písomnosti za 
doručené nájomcovi, ak:     

- prijímateľ odoprel prijatie zásielky, 

- zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote,   

- nebolo možné užívateľa na adrese uvedenej v zmluve nájsť. 

9. Záverečné ustanovenia     

9.1 Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného resp. 
Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.  

9.2 Účastníci sa v zmysle Zákona o rozhodcovskom konaní dojednávajú, že o majetkových sporoch, 
ktoré medzi účastníkmi vzniknú z tohto právneho vzťahu, ako i zo vzťahov v budúcnosti medzi nimi 
vzniknutých, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Za rozhodcu si vyhradzuje právo ustanoviť 
prenajímateľ. Účastníci vyhlasujú, že sa rozhodcovskému rozhodnutiu podrobia a budú ho 
rešpektovať. Poplatky za rozhodcovské konanie sú zhodné s výškou súdnych poplatkov.   

9.3 Tieto Všeobecné podmienky boli vydané dňa 02.09.2019 a nadobudli účinnosť podpisom nájomcu. 
 

Postup pri prípadnej poruche prenajatého vozidla na ceste:    

1. Nájomca označí vozidlo výstražným trojuholníkom a všestranne ho zabezpečí pred akýmkoľvek 
ďalším poškodením. 

2. Bezodkladne oznámi poruchu s čo najpodrobnejším popisom na pohotovostné číslo prenajímateľa: 
+421 917 991 875.  

3. Počká pri vozidle do príjazdu odbornej pomoci, ktorú zabezpečí prenajímateľ.   

4. Po ukončení opravy nájomca uhradí cenu opravy a prevezme príslušné doklady o oprave. Ak 
pracovisko, ktoré zabezpečilo opravu nežiada platbu v hotovosti, nájomca prevezme príslušné 
doklady o oprave.  

5. Nájomca doručí doklady o oprave (Protokol o vykonaných prácach, dodací list, faktúru, prípadne 
doklad o úhrade v hotovosti) prenajímateľovi, ktorý ich po odsúhlasení uhradí.  

   
 
 
 
 

         ...........................................................             
         podpis nájomcu                                


