Všeobecné obchodné podmienky
k Zmluve o nájme dopravného prostriedku
vydané podľa ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
účinnom znení (ďalej len „VOP“) obchodnou spoločnosťou:
Názov
Sídlo
IČO
IČDPH
Konateľ
Kontakt
Č. účtu
Zápis v OR

:
:
:
:
:
:
:
:

PA GROUP SK s. r. o.
Kopčianska 82/A, 851 01 BRATISLAVA
46688455
SK 20235532225
RYBNIKÁR Peter
+421 917 055 111
IBAN: SK13 0200 0000 0034 9336 2854, SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo : 81800/B
(ďalej len „Prenajímateľ“)

I.

Základné ustanovenia

1. Prenajímateľ vydáva tieto VOP ako súčasť Zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej
len „Zmluva“). Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej Zmluvy uzatvorenej medzi
Prenajímateľom a nájomcom (ďalej len „Nájomca“) (Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu len
„Zmluvné strany“), ku ktorej sú pripojené a ktorej sú prílohou č. 1.

II.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenechať Nájomcovi dopravný prostriedok
špecifikovaný v čl. II. ods. 1. Zmluvy spolu s jeho príslušenstvom (ďalej len „Predmet
nájmu“) na dočasné užívanie za podmienok upravených v Zmluve a jej neoddeliteľných
súčastiach a záväzok nájomcu zaplatiť za prenájom dohodnutú odplatu (ďalej len
„Nájomné“).
2. Prenajímateľ Zmluvou prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu za účelom jeho dočasného
užívania za podmienok upravených v Zmluve a jej neoddeliteľných súčastiach.
3. Nájomca sa Zmluvou zaväzuje Prenajímateľovi platiť za prenájom Nájomné.

III.

Základné práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu spolu s potrebnými dokladmi,
vymedzenými v čl. II. ods. 2. Zmluvy v čase určenom v čl. II. ods. 3. Zmluvy.
2. Prenajímateľ prehlasuje, že Predmet nájmu je spôsobilý na prevádzku na pozemných
komunikáciách a na také užívanie, na ktoré dopravný prostriedok, ktorý je Predmetom nájmu
obvykle slúži a ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené Nájomcovi tým, že Predmet nájmu nie je
spôsobilý na prevádzku alebo užívanie podľa ods. 2. tohto článku VOP. Zodpovednosti podľa
predchádzajúcej vety sa však Prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani

predvídať nespôsobilosť Predmetu nájmu pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho
prevzatia Nájomcom.
4. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu výlučne na účely podľa ods. 2. tohto článku
VOP.
5. Nájomca nesmie prenechať užívanie Predmetu nájmu inej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Prenajímateľa.
6. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda. Škodu na
Predmete nájmu, vzniknutú v čase trvania Zmluvy znáša Nájomca.
7. Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave, v akom Predmet nájmu prevzal, s
prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že Predmet nájmu bude poškodený alebo
opotrebovaný viac ako je obvyklé opotrebenie, Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi
náklady na opravu, resp. náhradu za užívanie Predmetu nájmu vo väčšom rozsahu ako
zodpovedá bežnému opotrebeniu.
8. Prenajímateľ vyhlasuje, že Predmet nájmu je havarijne poistený a súčasne sa zaväzuje
zabezpečiť havarijné poistenie Predmetu nájmu počas celej doby trvania nájomného pomeru.
9. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol Predmet nájmu užívať pre
nespôsobilosť Predmetu nájmu alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať Predmetu
nájmu spôsobil Nájomca alebo osoby, ktorým Nájomca umožnil k Predmetu nájmu prístup.
Ak neoznámi Nájomca nemožnosť užívania Predmetu nájmu bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 24 hodín Prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť Nájomné trvá.
10. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak Predmet nájmu nemôže Nájomca užívať z
dôvodu pravidelného servisu, nehody alebo iného dôvodu nezavineného Nájomcom náhradný
obdobný dopravný prostriedok, a to najneskôr do 24 hodín od oznámenia Nájomcu o
nemožnosti užívať Predmet nájmu. Ak Prenajímateľ zabezpečil Nájomcovi náhradný
obdobný dopravný prostriedok, veta prvá ods. 9. tohto článku týchto VOP sa nepoužije.
11. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť pravidelný servis Predmetu nájmu, opravy a sezónne
prezutie pneumatík, a to bez zbytočného odkladu po písomnom ohlásení Nájomcom. Počas
celého trvania výkonu servisu Predmetu nájmu, opráv a sezónnych prezutí pneumatík sa
Prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť Nájomcovi náhradný obdobný dopravný prostriedok; v
takom prípade sa veta prvá ods. 9. tohto článku týchto VOP sa nepoužije.
12. Nájomca bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa nie je oprávnený používať
Predmet nájmu mimo územia členských štátov Európskej únie.
13. Ak Zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak, Nájomca je povinný hradiť všetky náklady
spojené s užívaním Predmetu nájmu počas trvania nájomného pomeru, a to najmä pohonné
hmoty.
14. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za odcudzenie, stratu, zničenie alebo poškodenie
Predmetu nájmu.
15. Po skončení nájomného pomeru je Nájomca povinný Predmet nájmu bezodkladne, najneskôr
však do 24 hodín od času skončenia nájomného pomeru, počas pracovných hodín
Prenajímateľa na mieste, v ktorom si Nájomca od Prenajímateľa prevzal Predmet nájmu,
vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi, a to v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie, a so všetkými dokladmi a vecami, ktoré od Prenajímateľa prevzal.
16. Nájomca nie je oprávnený opravovať Predmet nájmu a vykonávať úpravy na Predmete nájmu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.
17. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi všetky poškodenia, ktoré sa na Predmete nájmu
vyskytnú od odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi až do vrátenia Predmetu nájmu
Prenajímateľovi a tiež všetky prípadne potreby opráv Predmetu nájmu počas tejto doby.
18. Nájomca je povinný Predmet nájmu pred jeho prevzatím prezrieť a zistiť najmä technický
stav, stav osvetlenia a prípadné mechanické poškodenia. Všetky takto zistené poškodenia
a vady je Nájomca povinný nahlásiť Prenajímateľovi. Zistené poškodenia a vady na Predmete

nájmu sa uvádzajú v preberacom protokole, ktorý spíšu Zmluvné strany pri odovzdaní a
prevzatí Predmetu nájmu. Vo vzťahu k poškodeniam a vadám, ktoré sa nachádzali na
Predmete nájmu pred jeho prevzatím a ktoré nie sú uvedené v preberacom protokole
podpísanom obidvomi Zmluvnými stranami má sa za to, že tieto vady resp. poškodenia v čase
prevzatia Predmetu nájmu nájomcom neexistovali.
19. Nájomca svojím podpisom Zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s technickým stavom
Predmetu nájmu. Nájomca svojím podpisom Zmluvy ďalej potvrdzuje, že mu Prenajímateľ
odovzdal všetky doklady a veci uvedené v čl. II. ods. 2. Zmluvy, a že Predmet nájmu prevzal
v čistom stave a tiež v požadovanom technickom stave, umožňujúcom jeho riadne užívanie.

IV.

Nájomné

1. Nájomca je povinný platiť Nájomné vo výške dohodnutej v čl. II. ods. 5. Zmluvy. Nájomné je
splatné vždy na základe vystavenej faktúry Prenajímateľom za predchádzajúci kalendárny
mesiac trvania nájmu, a to do 14-ich dní odo dňa vystavenia faktúry.
2. V prípade omeškania Nájomcu so zaplatením Nájomného vyzve Prenajímateľ Nájomcu na
zaplatenie Nájomného za predchádzajúci kalendárny mesiac upomienkou, za ktorej
vystavenie Prenajímateľovi prináleží odplata dohodnutá v čl. II. ods. 6. Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Nájomcu s plnením akéhokoľvek
peňažného dlhu (vrátane omeškania s plnením Nájomného) má Prenajímateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej v čl. II. ods. 7. Zmluvy, a to za každý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy poskytne Nájomca Prenajímateľovi
peňažnú zábezpeku (kauciu) vo výške dohodnutej v čl. II. ods. 8. Zmluvy, ktorá slúži na
zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi (napríklad, nie však
výlučne, z dôvodu neplatenia Nájomného, z dôvodu spôsobenej škody na Predmete nájmu
alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s nájmom Predmetu
nájmu). Po skončení nájomného pomeru je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi
nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa a)
ukončenia nájomného vzťahu alebo vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi, a to podľa
toho, ktorý deň nastane neskôr a b) vysporiadania nárokov súvisiacich s nájomným pomerom
medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť pohľadávky
zabezpečené peňažnou zábezpekou z peňažnej zábezpeky jednostranným započítaním. Právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhradu škody v časti, v ktorej škoda nebola nahradená z
peňažnej zábezpeky týmto nie je dotknuté.
5. Ak Nájomca v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu spôsobí poistnú udalosť, je povinný
uhradiť Prenajímateľovi sumu, ktorú je Prenajímateľ povinný uhradiť titulom spoluúčasti na
spôsobenej škode. Prenajímateľ má voči Nájomcovi v prípade podľa predchádzajúcej vety
taktiež právo na úhradu paušalizovaného administratívneho poplatku spojeného s riešením
poistnej udalosti, ktorý sa stanovuje vo výške 66,- eur (slovom: šesťdesiatšesť eur) + v čase
vyúčtovania administratívneho poplatku aktuálna sadzba dane z pridanej hodnoty.

V.

Zabezpečenie práv a povinností Zmluvných strán

1. V prípade spôsobenia škody na Predmete nájmu je Prenajímateľ oprávnený od Nájomcu
požadovať náhradu škody v plnej výške (zahŕňajúcu najmä, no nie výlučne, náklady na
opravu spočívajúcu v uvedení Predmetu nájmu do pôvodného stavu). Nájomca je povinný
nahradiť škodu v lehote 7 dní odo dňa výzvy Prenajímateľa.

2. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný nahradiť
Prenajímateľovi spôsobenú škodu v celej výške.
3. V prípade, ak Nájomca nevráti Prenajímateľovi Predmet nájmu v lehote stanovenej v čl. III.
ods. 15. týchto VOP, Nájomca je povinný Prenajímateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
dohodnutej v čl. II. ods. 9. Zmluvy, a to za každý, aj začatý deň omeškania. Nájomca je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v lehote 7 dní odo dňa vzniku nároku na zmluvnú pokutu.
4. Pri strate technického preukazu Nájomcom je Nájomca povinný Prenajímateľovi uhradiť
zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej v čl. II. ods. 10. Zmluvy. Nájomca je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu v lehote 7 dní odo dňa vzniku nároku na zmluvnú pokutu.
5. V prípade, ak Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi po skončení nájomného
pomeru v čistom stave je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške dohodnutej v čl. II. ods. 11. Zmluvy. Nájomca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v
lehote 7 dní odo dňa vzniku nároku na zmluvnú pokutu.
6. Nároky Prenajímateľa na náhradu škody v celej výške, spôsobenú porušením povinností
Nájomcu, ktoré sú zabezpečené aj zmluvnou pokutou, nie sú dotknuté.
7. Prenajímateľ upozorňuje Nájomcu, že v prípade, ak Predmet nájmu po skončení nájomného
pomeru nevráti Prenajímateľovi najneskôr v lehote 48 hodín po skončení nájomného pomeru,
Prenajímateľ nevrátenie Predmetu nájmu oznámi ako podozrenie zo spáchania trestného činu
orgánom činným v trestnom konaní.

VI.

Miesto odovzdania Predmetu nájmu

1. Miestom odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľom Nájomcovi, miestom vrátenia
Predmetu nájmu Nájomcom Prenajímateľovi ako aj miestom výmeny vozidla do a zo servisu
bude miesto dohodnuté v čl. II. ods. 12. Zmluvy.

VII.

Zánik Zmluvy

1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2. Zmluva rovnako zaniká zničením Predmetu nájmu.
VIII. Rozhodcovská doložka
1. Zmluvné strany môžu v čl. II. ods. 13. Zmluvy vyjadriť súhlas s tým, že všetky spory, ktoré
vzniknú zo Zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do
funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní v účinnom znení, a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o. , so sídlom:
Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom
vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s
právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán
vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu v súvislosti s výkonom ich
podnikateľskej činnosti a Nájomca preto nie je spotrebiteľom, dohodli sa v súlade s § 262

Obchodného zákonníka na tom, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa bude
spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Vo veciach neupravených Zmluvou alebo VOP sa postupuje podľa príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa § 630 a nasl. Obchodného
zákonníka.
3. Zmluvu je možné meniť iba písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oboma
Zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každej Zmluvnej strane patrí jeden
rovnopis.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Právny vzťah založený Zmluvou sa riadi slovenským právnym poriadkom.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná vôľa nie je nijako
obmedzená. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a
zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že v Zmluve uvedená adresa (ktorú uviedli pri svojom mene) je
ich adresou, na ktorej sa zdržiavajú a preberajú poštové zásielky. V prípade, ak by sa zásielka
z tejto adresy vrátila odosielateľovi ako nedoručená / nedoručiteľná, zásielka sa považuje 10tym dňom odo dňa odoslania za doručenú. V prípade zmeny adresy je Zmluvná strana
povinná oznámiť jej zmenu najneskôr v lehote 3 dní odo dňa, keď došlo k zmene adresy. Ak
došlo k oznámeniu zmeny adresy Zmluvnej strany podľa predchádzajúcej vety, na
doručovanie sa použije táto adresa.
9. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si Zmluvu spolu s jej neoddeliteľnými
súčasťami prečítali a porozumeli jej obsahu.
10. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom tejto listiny
potvrdzujú, že pojmom Zmluva označujú nielen samotnú listinu nazvanú „Zmluva o nájme
dopravného prostriedku“ ale všetky listiny v súhrne tvoriace zmluvu (teda listinu nazvanú
„Zmluva o nájme dopravného prostriedku“, túto listinu, ktorej obsahom sú všeobecné
obchodné podmienky a prípadné ďalšie neoddeliteľné súčasti zmluvy).
V .................................... dňa ..............................

..........................................
prenajímateľ

..........................................
nájomca

