
 

ZMLUVA O PRENÁJME VOZIDLA 
Zmluvné strany :  

Prenajímateľ:     Miroslav Boldiš - miboCAR 

                             Kvetná 1224/15 

                             934 01 Levice  
                             IČO: 43047416  

                            (ďalej len „prenajímateľ“)  

 
a  

 

Nájomca: …………………….  

 

 

 

 

 

 

 
uzatvárajú po vzájomnej dohode nasledujúcu zmluvu o prenájme vozidla uvedeného v tejto zmluve a 

nájomca s týmito podmienkami súhlasí. (ďalej len „zmluva“) za podmienok.  

 

I. Predmet prenájmu. 
 
Prenajímateľ týmto prenajíma obytné motorové vozidlo značky:  

............................................................................(ďalej len ako “vozidlo”)  

 

II. Miesto prevzatia vozidla a podmienky nájmu. 

 
Miestom prevzatia vozidla pri začatí prenájmu a odovzdania vozidla po ukončení prenájmu je podľa 
dohody zmluvných strán mesto …………..ulica…………….  

 

Nájomca sa zaväzuje neprekročiť stanovený maximálny limit najazdených kilometrov počas doby 
prenájmu, a to 400 km/deň, tj ……………km za …..dní prenájmu. V prípade prekročenia limitu 

prenajímateľ účtuje za každý začatý km poplatok 0,20 € .  

 

Nájomcovi sa vozidlo odovzdáva v perfektnom stave, bez poškodení a porúch, okrem tých, ktoré sú v 
preberacom protokole podpísanom oboma zmluvnými stranami. Vozidlo je odovzdané s plnou 

nádržou PHM, vyčistené, technicky skontrolované s predpísanými obsahmi náplní, s plnou nádržou 

pitnej vody a vyprázdnenými odpadovými nádržami. K vozidlu sa odovzdávajú všetky dokumenty a 
doklady potrebné k jeho prevádzke.  

 

Pri odovzdávaní vozidla prenajímateľ predvedie a vysvetlí nájomcovi funkčnosť ovládania 
jednotlivých zariadení, najmä prevádzku vody, kúrenia, osvetlenia, plynu, čistenie a vypúšťanie 

odpadov a vysvetlí mu zásady bezpečnosti pri ich používaní.  

 

Nájomca sa zaväzuje vrátiť vozidlo prenajímateľovi nepoškodené, s plnou nádržou PHM, s 
vyčisteným interiérom, vyprázdnenými odpadovými nádržami a WC nádržou. V opačnom prípade 

prenajímateľ zaúčtuje nájomcovi z uhradenej kaucie hodnotu doplnenia nádrže PHM + 10,- € a 

poplatok za vyčistenie WC + 50,- €.  



III. Doba trvania a cena prenájmu. 
 

Prenájom vozidla sa dojednáva na dobu určitú, a to  
 

od ……………do ………….., t.j. ……. dni.  

 

Cena prenájmu za toto obdobie je …………. slovom: ………….  
 

Vozidlo je možné prevziať najskôr v deň začiatku prenájmu za podmienok, že cena za prenájom 

vozidla a kaucia 1000,- € boli uhradené v plnej výške.  
 

Nájomca je povinný odovzdať vozidlo riadne v dohodnutom termíne uvedenom v tejto zmluve 

najneskôr v deň ukončenia nájmu.  
 

V prípade, ak nájomca nedodrží termín odovzdania vozidla po ukončení nájmu, je povinný zaplatiť 

prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného zvýšeného o 50% za každý začatý deň 

oneskorenia vrátenia vozidla. Ak nájomca odovzdá vozidlo prenajímateľovi pred ukončením doby 
prenájmu, nemá nárok na vrátenie poplatku za prenájom ani jeho alikvótnej časti.  

 

IV. Rezervácia vozidla a kaucia. 
 
Rezervácia vozidla sa stáva záväznou ihneď po uhradení zálohy na prenájom vo výške minimálne 

50% z tejto ceny.  

 

Ak technický stav vozidla neumožňuje odovzdať vozidlo v dohodnutom termíne, je prenajímateľ 
povinný vrátiť uhradenú zálohu alebo uhradenú plnú cenu prenájmu, a to najneskôr v deň začiatku 

prenájmu. Prenajímateľ nezodpovedá za vzniknuté škody nájomcu v dôsledku stornovania zmluvy pre 

nedostatočný technický stav vozidla.  
 

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi kauciu vo výške 1 000,- € a to najneskôr pri prevzatí 

vozidla. Po ukončení nájmu a odovzdaní vozidla v súlade s touto zmluvou, prenajímateľ vráti kauciu 
nájomcovi v plnej výške.  

 

V prípade akéhokoľvek poškodenia vozidla alebo jeho častí, a to najmä v konkrétnych prípadoch:  

 
– silne znečistený interiér, jeho súčasti alebo príslušenstvo obytného automobilu / blato, živica, 

lepidlo, farba…atď./ 200,- €  

 
– nevyčistená nádrž na WC 50,- €  

 

– nadmerne znečistený exteriér vozidla 50,- € 

  
– nevyčistená chladnička alebo mraziaci box 30,- €  

 

– strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 300,- €  
 

– neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí vozidla a iných prevzatých vecí sú 

hradené v plnej výške.  
 

Prenajímateľ je oprávnený započítať si kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám, škode, sankciám 

a iný peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za nájomcu, resp. iným plneniam, ktoré je povinný 

uhradiť nájomca. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní motorového vozidla, prenajímateľ je 
oprávnený kauciu zadržať do momentu jej vyčíslenia. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi  



každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v 

prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu.  
Na všetky takéto platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.  

 

Bez uhradenia nájomného aj kaucie v plnej výške nebude motorové vozidlo nájomcovi vydané do 
nájmu.  

 

V. Povinnosti nájomcu a osobitné ustanovenia. 
 

Nájomca zodpovedá za to, že vozidlo nebude vedené vodičom pod vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných látok v rozpore s dopravnými a technickými podmienkami a súčasne, že vo vozidle nebudú 

prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Nájomca berie tiež 

na vedomie, že kdekoľvek vo vozidle je prísne zakázané fajčiť; za porušenie tohto zákazu môže 
prenajímateľ uložiť nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- €, pričom tým nie sú dotknuté nároky 

prenajímateľa na prípadnú náhradu škody spôsobenú na interiéri vozidla.  

 

Nájomca a vodič je povinný dodržiavať pokyny výrobcu, ako aj údaje zapísané v technickom preukaze 
od vozidla, najmä užitočné zaťaženie, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu 

konštrukčnú rýchlosť vozidla. Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že sa s 

uvedenými údajmi oboznámil a tieto sa zaväzuje dodržiavať.  
 

V prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti je nájomca povinný okamžite urobiť 

nasledovné:  
 

- privolať políciu, zaznamenať mená a adresy očitých svedkov  

 

- neuznávať nároky žiadnej tretej strany  
 

- telefonicky kontaktovať prenajímateľa  

 
- vyhotoviť správu o nehode a zaslať ju vrátane všetkých súvisiacich dokumentov prenajímateľovi a 

ďalej sa riadiť pokynmi prenajímateľa  

 

V prípade odcudzenia vozidla je nájomca povinný okamžite privolať políciu, spísať o tomto zápisnicu 
a jednu kópiu vrátane kľúčov od vozidla odovzdať prenajímateľovi.  

V prípade, že nájomca po zistení odcudzenia okamžite neprivolá políciu a nesplní vyššie uvedené 

podmienky, zaväzuje sa znášať vzniknutú škodu a uhradiť ju v plnej výške prenajímateľovi.  
Vozidlo je poistené v súlade so zákonom o povinnom zmluvnom poistení a taktiež poistené voči 

odcudzeniu, živelným pohromám, vandalizmu a havárii vozidla.  

 
Poistenie sa však nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie 

vozidla, batožinu a osobné veci nájomcu, a preto za vzniknuté škody v plnej miere nesie 

zodpovednosť nájomca.  

 
V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí motorového vozidla a jeho súčasti nájomca 

obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky 

potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.  
 

Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, užívať a chrániť motorové vozidlo. Ďalej 

sa zaväzuje neponechávať motorové vozidlo nezamknuté. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú 
kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i 

kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje 

na pneumatiky, poškodenie spodnej časti motorového vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci 

nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá nájomca.  



Je zakázané na motorovom vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, šrubovanie, vŕtanie, 

atď.  
 

Nájomca uhrádza všetky škody, ktoré poisťovňa neuzná ako poistnú udalosť a taktiež finančnú škodu, 

ktorá vznikne prenajímateľovi ako spoluúčasť z havarijného poistenia, prípadne vznikne krátením 
poistného plnenia.  

 

Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb, 

ktoré netvoria súčasť posádky a zároveň neprekročí maximálny počet prepravujúcich osôb v súlade s 
technickým preukazom.  

 

Viesť motorové vozidlo - auto-karavan, môžu len osoby uvedené v zmluve o prenájme. Prenajímateľ 
neručí za celkový cestovný výkon, nakoľko za manažment tohto výkonu je zodpovedný nájomca. 

Cesty v rámci Európskej únie sú možné, cesty do mimoeurópskych krajín, musia byť odsúhlasené 

prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané.  
 

Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo bude vedené výlučne osobou uvedenou v čl.VII tejto zmluvy 

ako vodič vozidla. Minimálny vek vodiča vozidla je 21 rokov a súčasne musí byť držiteľom platného 

vodičského preukazu skupiny B dlhšie ako 3 roky. Nájomca berie na vedomie, že vozidlo nesmie byť 
počas platnosti tejto zmluvy prevedené, v žiadnej forme zaťažené akýmkoľvek právom tretích osôb, 

prípadne dané do zálohy. Nájomca taktiež nie je oprávnený bez písomného súhlasu prenajímateľa 

vozidlo zveriť, prenechať alebo dať do užívania inej osobe. Za porušenie týchto povinností je 
prenajímateľ oprávnený nájomcovi uložiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € pričom túto pokutu je 

oprávnený si započítať so zloženou kauciou.  

 

Nájomca je povinný priebežne kontrolovať technický stav vozidla a na základe zistených závad 
kontaktovať prenajímateľa a to bez zbytočného odkladu. Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu 

prenajímateľa vykonať akúkoľvek opravu, neodborný zásah na vozidle alebo odovzdať vozidlo do 

opravy na svoje náklady alebo náklady tretej strany. Po predchádzajúcom dohovore prenajímateľ 
uhradí opravy vzniknuté bežným opotrebením na základe predložených dokladov (napr. vypálená 

žiarovka).  

 
Vozidlo je vybavené GPS systémom určenia polohy. Nájomca nie je oprávnený akýmkoľvek 

spôsobom zasahovať do funkčnosti GPS systému, ako ani používať jeho rušičky. V prípade, ak nebude 

možné lokalizovať vozidlo, toto sa bude považovať za odcudzené a prenajímateľ je oprávnený 

nahlásiť jeho krádež.  
 

Nájomca zodpovedá za všetku takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.  

 
Nájomca je povinný pri užívaní vozidla rešpektovať právne predpisy týkajúce sa premávky a 

prevádzky motorových vozidiel platné v tej ktorej krajine. Prenajímateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, 

ktorá vznikne nájomcovi z titulu porušenia podmienok tejto zmluvy a jej príloh, nesprávnym užívaním 
vozidla, ako aj škody vzniknutej v dôsledku krádeže alebo poškodenia vozidla v čase jeho užívania 

nájomcom alebo ním poverenou osobou.  

 

VI. Storno poplatky a ostatné. 
 

V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie 
vozidla storno poplatok vo výške:  

- viac ako 60 dní pred termínom prevzatia - 10% z ceny prenájmu  

- 59 - 30 dní pred termínom prevzatia - 30% z ceny prenájmu  

- 29 a menej dní pred termínom prevzatia 50% z ceny prenájmu  



V prípade, že sa vozidlo používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho kedykoľvek 

nájomcovi odobrať, a to aj bez jeho súhlasu. Náklady súvisiace s odobratím vozidla je povinný uhradiť 
nájomca v plnej výške.  

 

Nájomca uhrádza všetky náklady na cestné a diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou v čase 
prenájmu vozidla a tiež prípadné pokuty.V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za 

porušenie dopravných predpisov v rámci obdobia nájmu automobilu, bude táto pokuta fakturovaná 

nájomcovi spolu s administratívnym poplatkom 10,- €. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v 

plnej výške.  

 

VII. Vodiči vozidla 
 

1.………………….................................................................................................….  

 

2.………………….................................................................................................….  

 

VIII. Ochrana osobných údajov 
 

1. Nájomca súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a to: meno a priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, 
lokalizácia vozidla v čase jeho prenájmu nájomcovi.  

 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté nájomcom, bude spracovávať výhradne len 

na účel na ktorý sa táto zmluva uzatvára.  
 

3. Prenajímateľ je oprávnený osobné údaje nájomcu poskytnúť za účelom spracovania účtovnej, 

právnej agendy, ako aj za účelom vymáhania pohľadávok. Prenajímateľ je zároveň oprávnený 
poskytnúť osobné údaje tretím osobám ato za účelom zisťovania prípadného porušenia právnych 

predpisov, vzniku škody na vozidle, alebo v súvislosti s ním, ako aj pre potreby orgánov štátnej a 

verejnej moci, a to aj mimo územia SR.  

 
4. Prenajímateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom inej fyzickej alebo 

právnickej osoby (ďalej aj ako „Subdodávateľ“), s čím nájomca a vodič súhlasia.  

 
5. Prenajímateľ berie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajov Subdodávateľovi, ak 

by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránene záujmy dotknutých osôb.  

 
6. Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú všeobecné záväzné právne predpisy.  

 

7. Nájomca je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie 

súhlasu musí byť vykonané písomnou formou a doručené na adresu prenajímateľ uvedenú pri 
identifikácii zmluvných strán. V prípade, ak dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov počas trvania tejto zmluvy ktoroukoľvek oprávnenou osobou, dochádza doručením odvolania 

súhlasu aj ku zániku tejto zmluvy; v tomto prípade sa nájomcovi nevracia dohodnutá odplata, ako ani 
jej pomerná časť.  

 

IX. Záverečné ustanovenia. 
 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom úhrady čo i len časti dohodnutej ceny prenájmu.  

Úhradou čo i len časti dohodnutej ceny prenájmu nájomca výslovne súhlasí so všetkými 
horeuvedenými podmienkami prenájmu.  

 



Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne 

právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť ostatných ustanovení zmluvy 
dotknutá. Namiesto neplatného/neúčinného ustanovenia sa použije ustanovenie všeobecne záväzného 

právneho predpisu,ktoré svojim obsahom a účelom najviac zodpovedá vôli zmluvných strán 

vyjadrenej v tejto zmluve, resp. účelu tejto zmluvy.  
 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto zmluvu uzatvárajú 

slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, obsahu zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju 

vlastnoručne podpisujú.  

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Preberací protokol.  

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu jedno.  

 

V Leviciach, dňa ………..........……  

 

 

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

                          Prenajímateľ                                                                          Nájomca 

 


