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

 
ZVCS-2012-001 

 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
1.1 Požičiavateľ : 

  
                            CAR SLOVAKIA, s.r.o. 

 so sídlom:               Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda 
 bankové spojenie:    OTP Banka Slovensko, a.s.  

pob. Dunajská Streda  
 číslo účtu:              2382866/5200 
 IČO (RČ) :              31449921 
 IČ DPH:                  SK2020367569      
 zapísaná:                Reg. OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č.                  

789/T 
 zastúpenie:                 Ing. Jozef Rácz 

                                                            konateľ 
                                     

1.2 Vypožičiavateľ: 
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
                                 (ďalej len „MV SR“) 
so sídlom:                 Pribinova 2,  812 72 Bratislava 
bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
číslo účtu:                 7000180023/8180 
IČO :                         00 151 866 
zastúpenie:               Ing. Peter Koper 
                              riaditeľ odboru MTZ  sekcie ekonomiky MV SR 
                                            
                                          

1.3 Užívateľ: 
 

MOST - HÍD 
so sídlom:                 Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
bankové spojenie:     OTP Banka Slovensko, a. s.  
číslo účtu:                 11333791/5200 
IČO :                         42171229 
DIČ:   2022883379 
zapísaná:                  Register strán MV SR,  

č. 233004-2009/12436 
zastúpenie:                Ing. Béla Bugár 
                                  predseda strany 

 
 

Čl. 2 



Predmet zmluvy 
      
2.1  Požičiavateľ týmto bezplatne poskytuje do užívania vypožičiavateľovi, pre 

služobné účely MV SR, na dohodnutú dobu, predmet zmluvy, ktorý je 
špecifikovaný nasledovne: 

 
automobil  BMW  740d xDrive 

 
        výrobné  číslo podvozku: WBAKC01010DR97501      
        TEČ:  BL                             
        obstarávacia cenníková cena:  114.409 €       
 
        (ďalej len „vec“) 
 
2.2 Požičiavateľ konštatuje, že vozidlo bude v čase výpožičky na základe tejto 

zmluvy vo vlastníctve spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., pričom držiteľom vozidla 
bude spoločnosť CAR SLOVAKIA, s.r.o. 

 
 

Čl. 3 
Doba  vypožičania 

 
Doba vypožičania je dohodnutá do 15. marca 2012. 
 

Čl. 4 
Podmienky vypožičania 

 
a) vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vec prevezme k dátumu dohodnutému v zmluve 

s uvedením   jej   súčasného  stavu  v  preberacom   protokole,  ktorý   tvorí  
neoddeliteľnú    súčasť  tejto    zmluvy, 

b) vypožičiavateľ  je  povinný  vypožičanú  vec užívať v súlade s jej určením a 
prihliadnutím na jej   konštrukciu a vybavenie, 

c)  vypožičiavateľ nie je  oprávnený  ponechať  vec  počas  doby   výpožičky  inému  
subjektu, 

d)  vypožičiavateľ môže vykonať zmeny na veci len s písomným súhlasom 
požičiavateľa, 

e) bežné opravy a údržbu vykonáva požičiavateľ na svoje náklady v autorizovanom 
servise požičiavateľa. 

f) vypožičiavateľ je povinný požičiavateľovi  nahlásiť každú škodu, poruchu, či iný 
nedostatok (závadu) veci, ktorý nie je možné odstrániť v rámci bežnej údržby  a 
v prípade dopravnej nehody alebo škodovej udalosti aj príslušnému alebo 
najbližšiemu oddeleniu Policajného zboru a v súlade s platnými predpismi aj 
poisťujúcej poisťovni. 

 
 
 
 
 

 
 



Čl. 5 
Prevádzkové náklady 

 
Užívateľ sa zaväzuje hradiť  z vlastných prostriedkov všetky náklady spojené 
s prevádzkou vypožičiavanej veci. Za náklady sa v tejto súvislosti považujú : 
  
- náklady na financovanie, zákonné / havarijné poistenie vozidla a cestná daň. 

Tieto spolu predstavujú mesačne čiastku 787 € bez DPH a budú fakturované 
užívateľovi požičiavateľom 

- náklady na pohonné hmoty a náplň do ostrekovačov budú pokrývané 
tankovacou kartou, ktorú vypožičiavateľovi poskytne užívateľ. 

      
 
 

 
Čl. 6 

Povinnosti zmluvných strán 
 

6.1  Požičiavateľ sa zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v prevádzke a to: 
 
      a)  drobné poškodenie na veci v priebehu prevádzky nezavinenej 
vypožičiavateľom, 
      b) škody na veci vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti 

nezavinenej vypožičiavateľom, 
      c)  škody vzniknuté na veci jej odcudzením, ktoré nebolo zavinené 
vypožičiavateľom. 
         
6.2  Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť škody vzniknuté v prevádzke, a to: 
 
      a) škody na veci vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti 

zavinenej  vypožičiavateľom (spoluúčasť), 
      b) škody na veci a jej výbave zapríčinené úmyselne, alebo nesprávnou a 

neodbornou manipuláciou  vypožičiavateľom. 
 
 
 

 
Čl. 7 

Zánik zmluvy 
 

a)   zmluva zaniká uplynutím doby zapožičania dohodnutej v čl. 3 tejto zmluvy, 
b)   zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať s 14 dňovou výpovednou 

lehotou, 
c)   pri závažnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 

strana  
      okamžite zmluvu  zrušiť a požadovať  od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej   

týmto vznikla v súlade  s Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom, 
d)  výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede 

druhej zmluvnej  strane. 
 



 
Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 
 
a)  zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu, 
b) zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou zmluvných strán formou 

očíslovaného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú časť tejto zmluvy, 
c)  ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi,        
d) zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  Zmluvu 
zverejní vypožičiavateľ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  Bratislave  10.01.2012       V Bratislave 10.01.2012       V Bratislave 10.01.2012   
 
 
 
     ___________________     _________________            __________________ 
         
                  Konateľ                      Riaditeľ odboru                      Predseda strany 
        CAR SLOVAKIA, s.r.o.        MTZ SE MV SR                        MOST - HÍD  
           Ing. Jozef Rácz                Ing. Peter Koper       Ing. Béla Bugár 
              (požičiavateľ)                 (vypožičiavateľ)                           (užívateľ) 
 
 
 
                                                                                  


