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Zmluva o výpožičke motorového vozidla 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 
1. Mesto Svit 

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Štatutárny zástupca: Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta 

IČO: 00 326 607 

DIČ: 2021212754 

 
(ďalej len „požičiavateľ“) 

 
2. Technické služby Mesta Svit 

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Hus, MBA, riaditeľ 

IČO: 00 186 864 

DIČ: 2021212545 

 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

(požičiavateľ a vypožičiavateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu bezplatne užívať 

motorové vozidlo, ktorého výlučným vlastníkom je požičiavateľ: 

Druh vozidla: osobné 

Značka/typ: Škoda Octavia Tour II. 

VIN: TMBDA31Z5D2023386 

Rok výroby: 2012 

Evidenčné číslo vozidla: PP887CT 

 
2. Požičiavateľ bezodplatne vypožičiava vypožičiavateľovi motorové vozidlo špecifikované v 

bode 1. tohto článku, ktoré bude využívať za účelom, na ktorý obvykle slúži, a to je najmä 

preprava osôb/zamestnancov vypožičiavateľa pri výkone pracovných činností. 

3. Motorové vozidlo je vybavené bežným príslušenstvom. 

4. Požičiavateľ odovzdá motorové vozidlo vypožičiavateľovi v mieste sídla požičiavateľa 

bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu protokol 

o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve a je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 
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5. Protokol obsahuje najmä údaje o stave motorového vozidla vrátane príslušenstva, stave na 

tachometri a zoznam dokladov odovzdávaných vypožičiavateľovi spoločne s motorovým 

vozidlom. 

 
Článok II. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do nadobudnutia účinnosti zmluvy o zverení 

motorového vozidla, ktoré je predmetom tejto zmluvy, do správy vypožičiavateľa. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy je možné zmluvu ukončiť dohodou 

zmluvných strán resp. výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 

nasledujúcim dňom po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Požičiavateľ ukončí zmluvu pred uplynutím doby a vypožičiavateľ je povinný predmet 

zmluvy vrátiť požičiavateľovi v prípade vzniku poistnej udalosti, pri ktorej dôjde k takému 

poškodeniu predmetu zmluvy, ktoré bude vyžadovať vykonanie náročnejšej opravy. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Požičiavateľ je povinný: 

 odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so všetkými dokladmi 

a kľúčmi, potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy, 

 oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu zmluvy, 

 mať predmet zmluvy poistený a uhrádzať v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla 

povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla (ďalej len ako „PZP“) a havarijné poistenie motorového vozidla. 

2. Vypožičiavateľ je povinný: 

 užívať predmet zmluvy riadne v súlade s účelom, ktorý je zmluvne dohodnutý, 

 uhrádzať výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla, najmä pohonné hmoty, 

oleje a iné prevádzkové kvapaliny (chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina a pod.), 

výdavky na opravy a udržanie motorového vozidla, diaľničná známka, parkovné, atď., 

 refundovať požičiavateľovi náklady na PZP a havarijné poistenie počas celej doby 

výpožičky, 

 chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, 

 v prípade poškodenia, straty, zničenia, odcudzenia predmetu zmluvy oznámiť 

predmetné bezodkladne požičiavateľovi, 

 v prípade odcudzenia a straty predmetné bezodkladne oznámiť príslušným orgánom na 

zabezpečenie ďalšieho zákonného postupu, 

 v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy predmetné bezodkladne oznámiť 

požičiavateľovi za účelom nahlásenia tejto skutočnosti poisťovni, 

 vrátiť predmet zmluvy požičiavateľovi v stave v zmysle čl. IV bod 8 tejto zmluvy, 

 udržiavať predmet zmluvy v čistote, 

 neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu, 
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 počas doby užívania motorového vozidla vypožičiavateľom je povinný vypožičiavateľ 

uhrádzať všetky sankcie, vrátane tých, ktoré boli uložené v súvislosti s inštitútom 

objektívnej zodpovednosti. 

 
Článok IV. 

Ostatné ustanovenia 

1. Požičiavateľ je povinný zabezpečiť, aby motorové vozidlo bolo v čase odovzdania 

vypožičiavateľovi spôsobilé na prevádzku a riadne uhrádzať náklady podľa čl. III tejto 

zmluvy. 

2. Požičiavateľ ako vlastník motorového vozidla má právo kedykoľvek a na nevyhnutnú 

dobu si vyžiadať motorové vozidlo od vypožičiavateľa. 

3. Vypožičiavateľ je povinný počas užívania udržiavať motorové vozidlo na vlastné 

náklady v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a vykonať 

všetky potrebné opravy v súlade s čl. III bod 2 tejto zmluvy, pričom je povinný o nich 

informovať požičiavateľa bez zbytočného odkladu. 

4. Vypožičiavateľ je povinný starať sa o motorové vozidlo najmä tak, aby na ňom 

nevznikla škoda a ak škoda vznikne jeho zavinením, resp. zavinením osôb, ktorým 

zveril motorové vozidlo, uhradiť škodu požičiavateľovi. 

5. Vypožičiavateľ sa zaväzuje motorové vozidlo zveriť len takému zamestnancovi 

vypožičiavateľa, ktorý má zodpovedajúce oprávnenie na vedenie motorového vozidla. 

6. Vypožičiavateľ nie je oprávnený vykonávať na motorovom vozidle žiadne úpravy a 

zhodnotenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa. V prípade, že sa 

požičiavateľ rozhodne vykonať na motorovom vozidle úpravy alebo jeho zhodnotenie, 

vypožičiavateľ je povinný vydať požičiavateľovi motorové vozidlo do 3 dní od 

doručenia písomnej výzvy na dobu nevyhnutnú na vykonanie úprav a zhodnotenia. 

7. Vypožičiavateľ je povinný po skončení zmluvy odovzdať motorové vozidlo 

požičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, s 

kompletnými dokladmi, ktoré od požičiavateľa prevzal. 

8. Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť všetky všeobecne záväznými právnymi 

predpismi stanovené odborné prehliadky motorového vozidla, najmi technickú a emisnú 

kontrolu na vlastné náklady, v prípade uloženia sankcií za nedodržanie týchto 

povinností je vypožičiavateľ povinný ich uhradiť. 

9. Požičiavateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by rušil 

vypožičiavateľa pri užívaní motorového vozidla. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

ňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia 

§47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Za škody, spôsobené na predmete zmluvy alebo iným osobám v dôsledku užívania 

predmetu zmluvy v čase trvania zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. 

V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavateľ povinný 
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požičiavateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne, a to len v tých prípadoch, 

ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet 

finančné prostriedky. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie, 

potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú 

zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú, alebo môžu byť dôležité pre riadne 

plnenie tejto zmluvy. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe dohody oboch zmluvných strán 

formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dostane vypožičiavateľ jeden rovnopis 

a požičiavateľ dva rovnopisy. 

6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej 

vôle, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

Príloha č. 1 Odovzdávací a preberací protokol motorového vozidla 

 

 

 
 

Vo Svite, dňa 02.6.2022 Vo Svite, dňa 02.6.2022 

 
Za požičiavateľa: Za vypožičiavateľa: 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.   Ing. Igor Hus, MBA, v. r. 
 
 

Ing. Dáša Vojsovičová Ing. Igor Hus, MBA 

primátorka mesta  riaditeľ 


