
 

Zmluva o nájme dopravného prostriedku 
uzatvorená podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č.  343/2015 Z.z.“). 

 

 

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 
1.1 Prenajímateľ: 

Obchodné meno:                         Eurocover Slovakia s.r.o. 

Sídlo:                           Miletičova 57, Bratislava 82109 

Prevádzka:    Bajkalská 31, Bratislava  

                                                             

Štatutárny zástupca:                           Martin Ondrejka 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:             Mgr. Diana Kováčová  

vo technických veciach:                     Mgr. Diana Kováčová, Mgr. Peter Tavaly 

Právna forma:     s.r.o. 

Zapísaný v Obchodnom registri:        OR SR BA.I.   

IČO :                            35895331 

IČ DPH :      SK2021884073 

Bankové spojenie:                              SK72 1100 0000 0029 4645 8695  

Č. účtu:                                               2946458695/1100 

IBAN:                                                 SK72 1100 0000 0029 4645 8695 

Ć. tel.:                                                 0948 158 128, 0910 433 355 

 (ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

 

1.2 Nájomca: 

Obchodné meno:                                Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:                                                 Cyprichova 42, 831 05 Bratislava                                                

                                                                       

Štatutárny zástupca:                            Mgr. Janette Motlová     

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach technických:                     Ing. Ladislav Šurina 

IČO:                                                    00681385 

DIČ:                                                    2020796415 

Bankové spojenie:                          Štátna pokladňa  

Číslo účtu:                                          7000630127/8180   

IBAN:                                                 SK12 8180 0000 0070 0063 0127  

Číslo telefónu:                                    0910 187 717 

 

(ďalej len „Nájomca“ 



 

Článok II. 

Východiskové podklady  

 

Táto Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená 

s úspešným uchádzačom ako výsledok verejného obstarávania v zákazke s nízkou hodnou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. 

 

 

Článok III. 

 

3.1 Nájomca je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národný projekt z 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

3.2  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy  je úspešná ponuka prenajímateľa predložená vo 

verejnom obstarávaní na základe výzvy na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 

343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 343/2015 Z.z“).  

 

 

Článok IV. 

Predmet zmluvy 

 

4.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi 10 ks  dopravných  

prostriedkov ( ďalej len „predmet zmluvy“) špecifikovaných v Prílohe č. 1 na dočasné 

užívanie za podmienok upravených v Zmluve ako i záväzok nájomcu zaplatiť za prenájom 

dohodnutú cenu. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ týmto za odplatu prenecháva predmet nájmu na 

dočasné užívanie nájomcovi. 

 

4.3 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu s nasledovnými 

dokladmi potrebnými pre jeho užívanie: 

- osvedčenie o evidencii č.  

- osvedčenie o technickej kontrole č.  

- osvedčenie  o emisnej kontrole č.  

- doklady o poistení vozidla (Havarijné a povinné zmluvné poistenie) 

- formulár záznamu o dopravných nehodách  

        (ďalej len „doklady“). 

 

 

Článok V. 

Doba nájmu  

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu určitú 

     od 20.01.2020 do 15.05.2020, t.j. 117 kalendárnych dní. 

 

5.2 V prípade, že predmet zmluvy nebude prevzatý v termíne uvedenom v bode 5.1., 



začiatok nájmu plynie odo dňa prevzatia predmetu zmluvy zástupcom nájomcu uvedeného 

v preberacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Doba nájmu bude 

117 kalendárnych dní odo dňa  prevzatia predmetu zmluvy. 

5.3 Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku XI.  tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Nájomné 

 

6.1 Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačného nájmu za 10 ks motorových 

vozidiel dohodnutá bez obmedzenia počtu najazdených km nasledovne:  

1.splátka nájomného : od 20.01.2020 – do 19.02.2020 (t.j. 31 dní) / suma 5.654,40 Eur 

2.splátka nájomného : od 20.02.2020 – do 21.03.2020 (t.j. 31 dní) / suma 5.654,40 Eur 

3.splátka nájomného : od 22.03.2020 – do 21.04.2020 (t.j. 31dní) / suma 5.654,40 Eur 

4.splátka nájomného : od 22.04.2020 – do 15.05.2020 (t.j. 24 dní) / suma 4.377,60 Eur 

      Spolu:            117 dní / suma 21.340,80 Eur 

 

6.2 Nájomné za užívanie predmetu nájmu na 117 dní je: 

 

Cena bez DPH 17.784,00- Eur 

Cena vrátane DPH 21.340,80- Eur 

Výška DPH 3.556,80,- Eur 

 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné mesačne prevodom na účet 

prenajímateľa, č. účtu: SK72 1100 0000 0029 4645 8695 Nájomné za bežný mesiac  je 

splatné vždy vopred do 10. dňa aktuálneho mesiaca, za ktorý sa nájom platí. 

 

6.4 Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, kedy nemohol predmet nájmu užívať pre 

nespôsobilosť predmetu nájmu alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať 

predmet nájmu spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k predmetu nájmu 

prístup. 

 

6.5 Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, hradí 

nájomca. 

                                                                                   

6.6 Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Slovenskú republiku,  pre prípad poškodenia, 

alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy. 

6.7 Sumu uvedenú v bode 3.1  je možné upraviť: 

6.7.1 v prípade zmeny administratívnych opatrení štátu, 

6.7.2 v prípade zmeny termínu nájmu (závisí od ukončenia operatívneho nájmu a dodaní 

motorových vozidiel) 

 

Článok VII 

Účel nájmu 

 

7.1 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu na služobné účely (prepravu osôb).  



7.2 Nájomca týmto vyhlasuje, že sa s predmetnom nájmu pred uzavretím tejto zmluvy osobne 

podrobne oboznámil, a že predmet nájmu je plne spôsobilý na užívanie za účelom 

uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy. 

 

 

Článok VIII 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

8.1 Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky: 

8.1.1 Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu 

podľa tejto zmluvy nevznikla škoda. 

8.1.2 Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný 

prostriedok slúži. 

8.1.3 Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla. 

8.1.4 Pravidelne kontrolovať stav, množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, 

brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu 

a stav akumulátora. 

8.1.5 Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi. 

8.1.6 Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo 

kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla. 

8.1.7 Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým 

alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, 

aby sa zabránilo jeho odcudzeniu. 

8.1.8 Akúkoľvek poruchu bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a pristaviť 

vozidlo na opravu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak. 

8.1.9 Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla 

občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť. Súčasne 

oboznámiť týchto s podmienkami nájmu. 

8.1.10 V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej 

nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi. 

8.1.11 Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla. 

8.1.12 V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil 

prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to 

po dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však jeden mesiac od termínu havárie. 

8.1.13 Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou 

motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v 

zákonnej lehote. Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa. 

8.1.14 V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od 

vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od 

mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je 

predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške 

vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie 

nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.  

 

8.1.15 Nájomca vyhlasuje, že motorové vozidlo - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa 

v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné, o čom bol zmluvnými stranami spísaný 

a podpísaný odovzdávací a preberací protokol. 

 

8.1.16 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia vozidla bez zavinenia 

nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, prenajímateľ 



zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V prípade 

opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa zaväzuje 72 

hodín od prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo na 

dobu do ukončenia opravy. Ak prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo 

neposkytne, nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol 

vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 72 

hodín. 
 

8.1.17 Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez 

predošlého písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

8.2 V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom 

bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie predmetu nájmu.  

        Nájomca je povinný vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi 

(Článok IV., bod 4.3), kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne    do 

miesta, kde ho od prenajímateľa prevzal.  Týmto miestom je sídlo nájomcu. 

 

8.3 Zmeny na predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami okrem prípadov, kedy sa na ich náhrade 

osobitne dohode s prenajímateľom. 

 

Článok IX 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

9.1 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie spolu so všetkými dokladmi požadovanými v v Článku 

IV.  bode 4.3. 

 

9.2  O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý 

bude pripojený k tejto Zmluve ako jej Príloha č. 2. 

 

9.3  Prenajímateľ sa zaväzuje, zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv, spojených 

s užívaním predmetu nájmu. 

 

Článok X 

Zodpovednosť za škodu 

 

10.1 Prenajímateľ zodpovedá nájomcovi za škody, ktoré vznikli tým, že predmet nájmu nebol 

spôsobilý na užívanie za účelom dohodnutým v článku VII. tejto Zmluvy. Tejto 

zodpovednosti sa však zbaví v prípade, ak preukáže, že nemohol ani pri zachovaní 

odbornej starostlivosti zistiť ani predvídať nespôsobilosť predmetu nájmu na dohodnuté 

užívanie. 

 

10.2 Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Škodu na 

predmete nájmu počas trvania nájmu znáša prenajímateľ, okrem prípadov, ak škodu na 

predmete nájmu spôsobil nájomca alebo osoba, ktorej nájomca umožnil k predmetu 

nájmu prístup. Právo na náhradu škody si prenajímateľ musí u nájomcu uplatniť 

najneskôr do 6 mesiacov od skončenia nájmu, inak mu toto právo zanikne. 



10.3 Zmeny na predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami okrem prípadov, kedy sa na ich náhrade 

osobitne dohodne s prenajímateľom. 

 

 

Článok XI 

Skončenie nájmu 

 

11.1 Nájomný vzťah  zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý v Článku V v bode 5.1 

a 5.2 . 

11.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou 

dohodou alebo písomnou výpoveďou jednou zo zmluvných strán. Výpovedná doba je  

          1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede. 

 

11.3 Právo užívať predmet nájmu zaniká nájomcovi skončením nájomného vzťahu. Nájomca 

je povinný vrátiť predmet nájmu spolu s dokladmi späť prenajímateľovi v posledný deň 

trvania nájmu. V prípade, ak nájomca vráti predmet nájmu po tejto lehote, je povinný 

platiť prenajímateľovi nájomné až do okamihu skutočného vrátenia predmetu nájmu.  

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a   

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 

vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

12.2 Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

12.3 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomne po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

Uzavreté písomné a očíslované dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

12.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch; po  dva rovnopisy  pre každú  zmluvnú 

stranu. 

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli čo do obsahu 

i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo  potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

12.6  Prílohy: 

12.6.1 Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

12.6.2 Príloha č. 2 Údaje a doklady, ktoré predloží prenajímateľ  

                               spolu s dodaním motorových vozidiel nájomcovi 

 

                            

V ................... dňa ......................... 

 

Prenajímateľ                         Nájomca 

.......................................................   .......................................................  



Príloha č. 1 
Špecifikácia  motorových vozidiel 

 

 

 

Prenájimateľ  uvedie  špecifikáciu všetkých  motorových vozidiel 

 

Požiadavky verejného obstarávateľa  na 

10 ks  osobných motorových vozidiel 

 

          Ponuka uchádzača 

1.Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Hundai i20  EČV:BL857XJ 

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

2. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Hundai i20  EČV:BL869XJ 

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní 18,24 eur/deń vrátane DPH 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

3. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Hundai i20  EČV:BL870XJ 

Technické vlastnosti  



– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

4. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

Hundai i20  EČV:BL876XJ 

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

 

5. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

 

Hundai i20  EČV:BL107XE 

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 



Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

 

6. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

Hundai i20  EČV:BL196XJ   

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 

 

18,24 eur/deń vrátane DPH 

 

7. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

Hundai i20  EČV:BL211XJ   

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 

 

18,24 eur/deń vrátane DPH 

8. Továrenská značka, typ vozidla: Hundai i20  EČV:BL263XA   

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 



– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

 

9. Továrenská značka, typ vozidla: 

 

 

Hundai i20  EČV:BL315VN   

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

10. Továrenská značka, typ vozidla: Hundai i20  EČV:BL504XB   

Technické vlastnosti  

– Ekonomická trieda motorového 

vozidla 
áno 

– Neobmedzený počet kilometrov áno 

– Jazdenie 1 auta viacerými vodičmi 

vo firme 
áno 

Technické požiadavky:  

– Minimálne 50 kw objem motora áno 

– 5 dverové áno 

– Centrálne zamykanie áno 

– Minimálne 2x elektrické okná áno 

– Klimatizácia áno 

Doba prenájmu   

– 117 dní áno 

Maximum cena na deň  

– 25 eur/deň 18,24 eur/deń vrátane DPH 

 



Príloha č. 2 

 

Údaje a požadované doklady, ktoré prenajímateľ predloží spolu s dodaním 

motorových vozidiel nájomcovi 
 

 

 
 

 

– osvedčenie o evidencii,  

– doklady o poistení vozidla (Havarijné a povinné zmluvné poistenie),,  

– osvedčenie o technickej kontrole,  

– osvedčenie o emisnej kontrole,  

– formulár záznamu o dopravných nehodách 

 

Horeuvedené doklady  úspešný uchádzač odovzdá spolu s dodanými motorovými vozidlami. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

................................................. 

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


