
 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
uzatvorená v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka 

medzi  
 
 

 
Obchodné meno: Žilinský samosprávny kraj v správe 

Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou 
MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín  

Sídlo:     Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Právna forma:   Príspevková organizácia  
IČO:    00634905 

DIČ:    2020563754 
IČ DPH:    SK2020563754 

Osoba oprávnená konať:  PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. – riaditeľ  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
Číslo účtu:     SK92 8180 0000 0070 0048 1053 

Register:    .......................................... 
Číslo zápisu:    ..........................................   

     
ďalej len „vypožičiavateľ“ 
 

 
a 

 
 
Obchodné meno:   ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 

Sídlo:     Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 
Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO:    31347 215 
DIČ:    2020296465 
IČ DPH:    SK2020296465 

Osoba oprávnená konať:  Ing. Marek Růžička, konateľ 
    Ing. Lenka Handlíková, konateľ 

Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. 
Číslo účtu:     SK12 1100 0000 0026 2000 4335 
Register:    OROS Bratislava 1 

Číslo zápisu:    odd: Sro, vložka č. 4775/B 
 

ďalej len „požičiavateľ“ 
 
 

 
 

 
I. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je prenechanie vozidiel požičiavateľom do dočasného užívania 
vypožičiavateľovi.  

 
 



 

II. Doba platnosti  
 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom 1.4.2020 a platí do 

11.5.2020. 
 

III. Špecifikácia 
 

Požičiavateľ sa zaväzuje: 
-zabezpečiť odovzdanie nasledovných vozidiel vypožičiavateľovi na obdobie 
trvania platnosti tejto zmluvy: 

 

 
 

 

 
 

IV. Služby a iné plnenia spojené s užívaním vozidiel a ich úhrada 
 

1. Predmetné vozidlá prevezme vypožičiavateľ v termíne od 1.4.2020 

od ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava a vráti 
v dátume a na mieste určenom spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko 

s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava. 

Vypožičiavateľ: 

 

2. je oprávnený prevziať do užívania vozidlá v termíne a na mieste, 

uvedenom vyššie.  
3. je povinný vrátiť vozidlá požičiavateľovi najneskôr v deň a na mieste 

uvedenom  vyššie. 
4. je povinný vrátiť vozidlá skôr aj pred ukončením doby platnosti zmluvy                     

v prípade vypovedania zmluvy zo závažných dôvodov. V tomto prípade 
vypožičiavateľ vráti vozidlá ihneď po skončení platnosti zmluvy. 

5. je povinný pred vrátením dať vozidlá do poriadku a normálneho 

funkčného stavu, vyčistiť interiér a exteriér.  
6. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vozidlá budú obsluhovať len vodiči s 

platným vodičským preukazom, ktorí budú spôsobilí k vedeniu podľa 
platnej legislatívy SR. 

typ vozidla:         

ŠPZ:              

č. karosérie:        

farba:                 

 

 
 

typ vozidla:         

ŠPZ:              

č. karosérie:       

farba 

 

 
 typ vozidla:         

ŠPZ:              

č. karosérie:        

farba:                 

 

 
 

typ vozidla:         

ŠPZ:              

č. karosérie:        

farba:                 

 
 typ vozidla:         

ŠPZ:              

č. karosérie:        

farba:                 

 
 

typ vozidla:         

ŠPZ:              

č. karosérie:        

farba:                 

 
 



 

7. sa zaväzuje zabezpečiť, že vozidlá bude riadne používané, ošetrované a 
udržované v súlade s návodom na obsluhu vozidla a že s podmienkami           
pre zábeh vozidla budú dodržané podmienky a termíny záručných 

prehliadok. Návod na obsluhu vozidla je súčasťou príslušenstva vozidla. 
  Akákoľvek prehliadka alebo oprava vozidla sa uskutoční v značkovom 

servise ŠKODA v termíne a na mieste  podľa pokynov požičiavateľa. 
Vypožičiavateľ je povinný sa včas vopred kontaktovať  s požičiavateľom a 

následne sa objednať v doporučenom značkovom servise.  
8. sa zaväzuje nerobiť žiadne technické zásahy do vozidla.  
9. hradí sám bezprostredné náklady, spojené s prevádzkou vozidla ( PHM a 

podobne ). 
10.je povinný chrániť vozidlá účinným spôsobom pred krádežou alebo 

zneužitím. 
11.je povinný udržovať vozidlá v čistote a v opticky a technicky bezchybnom 

stave počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 

12.je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením alebo 
zavinením osôb, ktorým vozidlo zveril, alebo ktoré sa nachádzali vo 

vozidle. Jedná sa predovšetkým o škody vzniknuté nedbalosťou, 
neodbornou obsluhou a údržbou, nevhodným používaním, preťažovaním, 
nadmerným znečistením alebo znehodnotením laku a pod.. Škody 

vzniknuté počas dopravnej nehody budú riešenie cez príslušnú poisťovňu. 
Spoluúčasť pri poistení vozidiel v majetku spoločnosti ŠKODA AUTO 

Slovensko s.r.o. činí 5% z výšky škody, min. však  150,- €. V prípade 
krátenia poistného plnenia zo strany poisťovne, sa vypožičiavateľ zaväzuje 
zaplatiť požičiavateľovi aj výšku kráteného poistného plnenia, pokiaľ došlo 

ku kráteniu poistného plnenia z dôvodov na strane vypožičiavateľa (napr. 
jazda pod vplyvom omamných a návykových látok, krádež vozidla pri 

nedostatočnom zabezpečení, krádež vozidla spolu s kľúčmi od vozidla 
a pod). 

13.je povinný v prípade škody, poruchy alebo poistnej udalosti skutočnosť 

okamžite oznámiť a konzultovať s požičiavateľom, následne postupovať 

podľa pokynov autosprávcu požičiavateľa – J.Konušík; jakub.konušík@ 

skoda-auto.sk - a zabezpečiť všetky potrebné doklady  pre vyriešenie 

záležitosti v značkovom servise ŠKODA a v Generali poisťovni. 
14.je povinný uhradiť požičiavateľovi všetky náklady spojené s 

neoprávneným používaním vozidiel a s ich vymáhaním v prípade, ak 

nebudú vozidlá vrátené  v dohodnutom termíne alebo vopred oboma 
stranami dohodnutom náhradnom termíne podľa ustanovení tejto zmluvy.  

15.ručí za škody záväzkom úhrady dodatočných nákladov, vzniknutých 
v súvislosti s odstránením spôsobených škôd. 

16.ručí za vlastnícke práva požičiavateľa proti prípadným zásahom tretích 

strán do týchto práv. Tieto zásahy ( napr. zabavenie vozidla ) okamžite 
ohlási požičiavateľovi. Pri prípadných vlastníckych nárokoch voči 

vypožičiavateľovi nie je tento oprávnený ponechať si vozidlá ku krytiu 
týchto nárokov. Taktiež vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody ( 
pokuta, trovy správneho konania a iné), ktoré vzniknú požičiavateľovi 

z dôvodu, že vypožičiavateľ alebo osoby, ktorým vozidlá zveril, 
nedodržiaval pravidlá cestnej premávky počas doby užívania vozidiel. 

V takomto prípade oznámi požičiavateľ vypožičiavateľovi doručenie 
platobného platobného rozkazu a vypožičiavateľ je povinný v lehote 

najneskôr 3 pracovných dní odo dňa doručenia vyjadriť sa k doručenému 
platobnému rozkazu a k porušeniu pravidiel cestnej premávky. Ak sa 
v stanovenej lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s tým, aby 



 

požičiavateľ zaplatil 2/3 z výšky pokuty, ako aj všetky účelne vynaložené 
prostriedky. Vypožičiavateľ je povinný následne požičiavateľovi uhradiť 
túto čiastku na základe vystavenej faktúry od požičiavateľa. 

 
Požičiavateľ: 

 
17. je povinný dodať vypožičiavateľovi vozidlá v dohodnutom termíne,                                   

na dohodnutom mieste a v riadnom technickom stave, vybavené podľa 
platných predpisov a s potrebnými dokladmi k prevádzke. 

18.je povinný vozidlá prihlásiť do evidencie a zabezpečiť ich zákonné 

poistenie, havarijné poistenie v rámci SR. 
19.je povinný zaistiť záručný servis a podľa potreby i opravy vozidiel. 

 
V. Skončenie platnosti zmluvy 

 

1. Dohodnutý vzťah zanikne uplynutím doby zapožičania alebo zánikom 
predmetu zapožičania (t.j. neopraviteľným zničením dopravného 

prostriedku), alebo zánikom požičiavateľa, alebo výpoveďou ktoroukoľvek 
stranou zmluvy. 

2. V prípade výpovede ktorejkoľvek strany zmluvy je možné túto vypovedať 

jedine písomnou formou. Výpovedná lehota je 5-dňová a počíta sa od 
prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. V prípade 

pochybnosti sa výpoveď považuje za doručenú tretím dňom po jej 
odoslaní. Po ukončení vzťahu je vypožičiavateľ povinný vozidlá 
protokolárne odovzdať. 

VI. Záverečné ustanovenia 
1. Strany zmluvy sa zaväzujú konať pri uskutočňovaní  záväzkov  tejto 

zmluvy s odbornou starostlivosťou. 
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené 

touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Vzniknuté nezrovnalosti sa partneri zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou. 
Pokiaľ k dohode nedôjde, budú sa spory riešiť prostredníctvom 

príslušnému súdu v sídle požičiavateľa. 
4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné doplniť výlučne 

písomnou formou a po vzájomnej dohode obidvoch strán. 

5. Obe strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, táto je prejavom ich 
slobodnej, určitej, vážnej a zrozumiteľnej vôle prostej akýchkoľvek 

omylov, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu  ju podpísali. 

6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každú zmluvnú 

stranu po jednom, ktoré majú rovnakú platnosť. 
 

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

 
..............................................       ............................................... 
PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.   za ŠKODA AUTO Slovensko  s.r.o. 

DONsP Dolný Kubín    Ing. Marek Růžička 
Riaditeľ       konateľ 

            
        
 

 



 

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

       za ŠKODA AUTO Slovensko  s.r.o. 

       Ing. Lenka Handlíková 
       konateľ                           


