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

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

1.Požičiavateľ:  

Názov:  P Automobil Import, s.r.o. 
Právna forma:  Spol. s r.o. 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 24731/B 

Sídlo:   Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

konajúca:  Matúš Paľa 

    

IČO:     35 818 425 

IČ DPH:                    

(ďalej len „Požičiavateľ“) 

                                

a 

                              

2. Vypožičiavateľ: 

Názov: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky   
Právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 

Sídlo:   Štefánikova 2, 811 05 Bratislava 

Zastúpenie:           JUDr. Metod Špaček, Ph.D. – vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej 

republiky 

IČO:   30 845 157 

(ďalej len „Vypožičiavateľ“) 

 

Požičiavateľ a Vypožičiavateľ spolu ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“ 

 

Čl. 2 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Požičiavateľ týmto bezplatne poskytuje do užívania Vypožičiavateľovi pre účely 

testovania elektrifikovaného vozidla  motorové vozidlo na celú dobu ich vypožičania 

podľa tejto zmluvy, ktoré je špecifikované nasledovne: 

 

Vozidlo:                Peugeot e- 208 Allure Electric         

Motor:                  136k 50 kWh   

EČV:          BT015GU  

Číslo karosérie:   VR3UHZKXZLT067510 

Prevodovka:           automatická 

(ďalej len „vozidlo“). 

 

2 Výlučným vlastníkom vozidla je Požičiavateľ. Požičiavateľ vyhlasuje, že na vozidle  

neviaznu práva tretích osôb (vozidlo je bez právnych vád) a vozidlo odovzdáva 

Vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie vybavené podľa platných 

predpisov a s potrebnými dokladmi k prevádzke.  
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Čl. 3 

Doba vypožičania 

 

1. Doba vypožičania je dohodnutá na obdobie troch mesiacov od 30.07.2021 do 30. 10. 2021. 

2. Vozidlo prevezme Vypožičiavateľ na základe výzvy Požičiavateľa pred Prezidentským 

palácom a vráti ho podľa pokynov Požičiavateľa najneskôr v termíne stanovenom v bode 1 

tohto článku zmluvy, alebo aj skôr, ak dôjde k predčasnému skončeniu zmluvy podľa čl. 7 

tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 4 

Podmienky vypožičania 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vozidlo prevezme s uvedením jej súčasného stavu 

v preberacom protokole („Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla“), ktorý sa 

po podpísaní určenými zástupcami zmluvných strán stane neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla bude obsahovať údaje 

o stave motorového vozidla vrátane jeho príslušenstva, údaj o počte najazdených 

kilometrov na tachometri a zoznam dokladov odovzdávaných Vypožičiavateľovi. Protokol 

o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla je oprávnený výlučne podpísať: 

 

       za Požičiavateľa:  

 

 

 za Vypožičiavateľa:  

  

 

 

2. Vypožičiavateľ je povinný vypožičané vozidlo užívať v súlade s jeho určením, vzhľadom 

na jeho konštrukciu a vybavenie a na účel vymedzený v článku 2 tejto zmluvy. 

 

3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať vozidlo počas doby výpožičky inému subjektu, 

zriadiť na vozidlo záložné právo, alebo ju inak zaťažiť. Účel a ciele jázd na vozidle nie sú 

obmedzené.  

 

4. Vypožičiavateľ nesmie vykonať zmeny na vozidle.  

 

5. Vypožičiavateľ je povinný bezodkladne Požičiavateľovi nahlásiť každú škodu, poruchu, či 

iný nedostatok (vadu) vozidla, ktoré nie je možné odstrániť v rámci bežnej údržby, a ak ide 

o dopravnú nehodu, je povinný ju nahlásiť aj najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru.  

 

6. Požičiavateľ vyhlasuje, že na vozidlo je uzatvorené povinné zmluvné poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie. 

 

7. Vypožičiavateľ je povinný vozidlo chrániť pred poškodením, stratou, alebo zničením. 

 

8. Vypožičiavateľovi po ukončení bezplatného poskytnutia vozidla nevznikajú žiadne 

záväzky voči Požičiavateľovi, okrem záväzkov plynúcich z prípadnej  opravy spôsobenej 

škodou na vozidle, zistenej a zaznamenanej v preberacom protokole pri vrátení vozidla 
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a záväzkov k uhradeniu pokút a sankcií, ktoré budú stanovené aj po skončení používania 

vozidla za obdobie v ktorom bolo Vozidlo u Vypožičiavateľa. 

 

9. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vozidlo bude užívať osoba s platným vodičským 

preukazom, ktorá bude spôsobilá k vedeniu vozidla podľa slovenských právnych 

predpisov. 

 

10. Vypožičiavateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že vozidlo bude riadne používané, ošetrované a 

udržované v súlade s návodom na obsluhu vozidla a pri zábehu vozidla budú dodržané 

podmienky a termíny pravidelných výrobcom predpísaných servisných prehliadok. Návod 

na obsluhu vozidla je súčasťou príslušenstva vozidla.  

 

11. Vypožičiavateľ je povinný chrániť vozidlo účinným spôsobom pred krádežou, alebo 

zneužitím a udržiavať ho v čistote a v opticky a technicky bezchybnom stave.  

 

12. Vypožičiavateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením alebo 

zavinením osôb, ktorým vozidlo zveril. Jedná sa predovšetkým o škody vzniknuté 

nedbalosťou, neodbornou obsluhou a údržbou, nevhodným používaním, preťažovaním, 

nadmerným znečistením, alebo znehodnotením laku a pod. V prípade poistných udalostí 

bude Požičiavateľ žiadať od Vypožičiavateľa uhradenie spoluúčasti vo výške 5% min. 

150,- €. V prípade krátenia poistného plnenia poisťovňou (t.j. finančné krátenia nad rámec 

spoluúčasti), sa Vypožičiavateľ zaväzuje zaplatiť Požičiavateľovi aj výšku krátenia 

poistného plnenia, pokiaľ došlo ku kráteniu poistného plnenia z dôvodov na strane 

Vypožičiavateľa (napr. vedenie motorového vozidla vodičom pod vplyvom omamných 

látok, krádež vozidla pri nedostatočnom zabezpečení, krádež vozidla spolu s kľúčmi od 

vozidla a pod.) 

 

 

Čl. 5 

Prevádzkové náklady 

 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať z vlastných finančných prostriedkov prevádzkové 

náklady spojené s prevádzkou vozidla (nákup pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín, 

diaľničné známky okrem Slovenska), bežnou opravou a údržbou (napr. výmena žiarovky, 

oprava defektu) a riadne sa starať o prevádzku vozidla počas jej užívania.  

 

Čl. 6 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Požičiavateľ sa zaväzuje znášať škody vzniknuté na vozidle v prevádzke, a to: 

1.1 drobné poškodenie na vozidle v priebehu prevádzky nezavinenej Vypožičiavateľom, 

v rozsahu krytom poistným plnením 

1.2 škody na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode, alebo škodovej udalosti 

nezavinenej Vypožičiavateľom, v rozsahu krytom poistným plnením 

1.3 škody vzniknuté odcudzením vozidla nezavinenej Vypožičiavateľom, v rozsahu 

krytom poistným plnením 

1.4 inú škodu, ktorá bude hradená z havarijného poistenia, v rozsahu krytom poistným 

plnením. 

 

2  Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhrádzať z vlastných finančných prostriedkov náklady na 

škodu vzniknutú nad rozsah znášaný Vypožičiavateľom v súlade s bodom 1 vyššie v tomto 

článku a tiež všetky náklady spojené s prípadnými pokutami a sankciami, ktoré budú za 

obdobie zápožičky udelené.  Vypožičiavateľ sa zaväzuje všetky takéto pokuty a sankcie 
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uhradiť priamo na účet uvedený v príslušnej výzve na úhradu pokuty/sankcie a v lehote tam 

uvedenej. 

 

 

 

Čl. 7 

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluva zaniká dňom uvedeným v čl. 3 tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 14 dní, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

 

3. Pri závažnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná 

strana okamžite odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu 

škody, ktorá jej týmto vznikla. Za závažné porušenie sa považuje porušenie povinností 

podľa čl. 4 bod 2 a 3 tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia 

odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

 

4. Po ukončení zmluvného vzťahu je Vypožičiavateľ povinný vozidlo protokolárne odovzdať. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla po skončení jeho užívania 

Vypožičiavateľom bude obsahovať všetky údaje podľa bodu 1 v čl. 4 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvu zverejní 

Vypožičiavateľ.  

 

2. Túto zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných 

dodatkov, s výnimkou zmeny kontaktných osôb uvedených v bodoch 5 a 6 tohto článku 

zmluvy, kde účinky zmeny nastanú momentom doručenia oznámenia o zmene dotknutej 

zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

3. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva obdrží Požičiavateľ a jeden 

Vypožičiavateľ. 

 

5. Kontaktná osoba v mene Požičiavateľa:  

 

       Lukáš Parajka, lukas.parajka@p-automobil-import.sk, +421 915 782 788 

 

6. Kontaktná osoba v mene Vypožičiavateľa:  

 

Bc. Jozef Novotný, jozef.novotny@prezident.gov.sk, 0905/ 452 606 

 

 

mailto:lukas.parajka@p-automobil-import.sk
mailto:jozef.novotny@prezident.gov.sk
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na 

znak vzájomného súhlasu zmluvu týmto podpisujú osoby oprávnené v jej mene konať. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa:  

 

  

 

V Bratislave dňa:  

 

Požičiavateľ: 

P Automobil Import, s.r.o. 
 

 

 

 

 

..............................……............... 

              Matúš Paľa 

       konateľ spoločnosti 
    

               

 

 

   

 Vypožičiavateľ: 

Kancelária prezidenta Slovenskej 

republiky 
 

 

 
...................................……............... 

   JUDr. Metod Špaček, Ph.D.        

   vedúci Kancelárie prezidenta   

           Slovenskej republiky  

                                                                         


