Rámcová zmluva
o operatívnom lízingu motorových vozidiel
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“)
Čl. l
Zmluvné strany
1. Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

NAFTA a.s.
Votrubova1, 821 09 Bratislava

Bankové spojenie:

SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX
IČO:
36 286 129
DIČ:
2022146599
IČ DPH:
SK2022146599
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.
4837/B
(ďalej len „nájomca“)
2. Prenajímateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu _______, Oddiel: ___, vložka č.
_____
(ďalej len „prenajímateľ“)
Čl. II
Predmet Rámcovej zmluvy
1.

Túto Rámcovú zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany ako výsledok obchodnej verejnej súťaže
vyhlásenej nájomcom v súlade s ust. § 281 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) a ust. § 29 ods.
3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na predmet zákazky
„operatívny leasing dopravných prostriedkov“ na prenájom nových služobných
motorových vozidiel – operatívny lízing, t. j. poskytovanie operatívneho full service
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2.

3.

4.

leasingu osobných a úžitkových motorových vozidiel (ďalej tiež „predmet lízingu“, alebo
„vozidlá“). Na základe tejto Rámcovej zmluvy Zmluvné strany medzi sebou uzatvoria
nájomné zmluvy (ďalej len „nájomná zmluva“ alebo „čiastková zmluva“),
prostredníctvom ktorých dôjde k plneniu predmetu Rámcovej zmluvy. Podkladom na
uzatvorenie tejto Rámcovej zmluvy je ponuka prenajímateľa zo dňa xxxxx.2014, ktorá bola
predložená nájomcovi v rámci vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom a účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti zmluvných
strán, ktoré sa budú aplikovať na nájomné zmluvy na vozidlá, ktoré budú zmluvné strany
uzatvárať na žiadosť nájomcu v písomnej forme alebo vo forme písomného potvrdenia
Objednávok podľa článku V. tejto Rámcovej zmluvy. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy
sa na nájomnú zmluvu/objednávku budú aplikovať v rozsahu, v akom nájomná
zmluva/objednávka konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán neupraví inak.
Technická špecifikácia vozidiel je uvedená v prílohe č. 1 tejto Rámcovej zmluvy, ktorá je
jej neoddeliteľnou súčasťou. Detailnejšia špecifikácia vozidiel bude určená nájomcom
v objednávke vystavenej podľa článku V. tejto Rámcovej zmluvy.
Prenajímateľ vyhlasuje, že (i) vozidlá prenajímané na základe nájomnej
zmluvy/objednávky nie sú a ani v čase prenájmu nebudú zaťažené žiadnym právom tretej
osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, (ii) vozidlá nie sú prenajaté a
v čase prenájmu ani nebudú prenajaté tretej osobe a (iii) neexistuje právny predpis ani
rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by prenajímateľovi akýmkoľvek spôsobom bránili
v nakladaní s vozidlami.
Čl. III
Predmet nájomnej zmluvy

1.
2.

3.

Predmetom operatívneho lízingu môžu byť len nové vozidlá v súlade s platnou
legislatívnou úpravou.
Predmetom nájomnej zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať predmet lízingu do
užívania nájomcovi a poskytnúť mu služby s leasingom spojené a záväzok nájomcu platiť
prenajímateľovi cenu za užívanie predmetu lízingu a služby s lízingom spojené (ďalej len
„mesačná splátka“ alebo „Nájomné“).
Technická špecifikácia vozidiel, ktoré budú predmetom operatívneho lízingu, je uvedená
v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Počet vozidiel a ich predpokladaný počet najazdených
kilometrov je uvedený v tabuľke č. 1:
Tabuľka č. 1
Predpokladaný
Maximálny
počet
Špecifikácia
počet
najazdených
vozidiel
kilometrov
21
OPEL Corsa 1,2 16V, Active
20 000
21
Toyota YARIS actice 1,0 VVTi
20 000
OPEL ASTRA Hatchback 1.7 DTC, Enjoy
Toyota Auris Active 1,4 D-4D

2
2

20 000
20 000

TOYOTA LAND CRUISER 3,0D, Power
TOYOTA Auris Touring Sports 1,4D Trend,
Kombi

2

15 000

22

35 000
2

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1,6 CDTI
Cosmo
MERCEDES A 160 CDI

22
22

TOYOTA Avensis 2,0D Kombi, Active
MERCEDES B 180

20

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2,0
CDTI 140k ecoFLEX

20

MERCEDES C 2,2 220 BlueTEC, Kombi
MERCEDES E 3,0 350 BlueTEC 4MATIC
Sedan
MERCEDES E 3,0 350 BlueTEC 4MATIC
Kombi
OPEL Combo Van L1H1 1,4
MERCEDES Citan 1,5D skriňová dodávka
109CDI
TOYOTA Hilux 2,5D Terra
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20

3
3
31
0

35 000
35 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
15 000

26

15 000
15 000

OPEL Movano L1H2 2,3 CDTI BiTurbo

18

15 000

MERCEDES Sprinter 2,2, 313 CDI 3,5 t

18

15 000

MERCEDES Sprinter 2,2, 513 CDI 5 t

4

15 000

Čl. IV
Rozsah predmetu zmluvy
1.

2.

Operatívny lízing nových vozidiel v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto Rámcovej zmluve
bude poskytovaný za nasledovných podmienok:
a) doba trvania operatívneho lízingu bude 12 mesiacov
b) predmetom operatívneho lízingu môžu byť len nové vozidlá, pričom za nové vozidlo
sa považuje také vozidlo, ktoré nebolo používané v prevádzke iným používateľom, ku
dňu odovzdania vozidla do prevádzky nájomcovi vozidlo nie je staršie ako 12
mesiacov (od dátumu výroby) a ku dňu odovzdania vozidla do prevádzky nájomcovi
údaj na tachometri nie je viac ako 500 najazdených kilometrov.
Prenajímateľ je povinný zabezpečiť:
2.1 Prihlásenie vozidiel na Dopravnom inšpektoráte policajného zboru (ďalej iba „DI
PZ“): prihlásenie na DI PZ pri uvedení vozidla do prevádzky a jeho odhlásenie na DI
PZ po ukončení operatívneho leasingu vrátane zabezpečenia všetkých formalít pri
zmene EČV.
2.2 Daň z motorového vozidla: úhrady cestnej dane podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
2.3 Diaľničná známka pre územie Slovenskej republiky na celé obdobie nájmu pre všetky
vozidlá.
2.4 Poistenie vozidiel pre územie Slovenskej republiky a Európy:
a) Povinné zmluvné poistenie: povinné zmluvné poistenie s krytím 2,5 mil. eur pri
škodách na zdraví a usmrtení, na 1,0 mil. Eur pri vecných škodách a ušlom zisku
pri jednej škodovej udalosti;
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3.

b) Havarijné poistenie na účtovnú hodnotu vozidla: spoluúčasť havarijného poistenia
je 5% a minimálne 100 €.
c) Hlásenie poistných udalostí (PU): (v el. podobe) nahlasuje vodič prostredníctvom
internetovej stránky prenajímateľa formou e-mailu, respektíve telefonicky.
d) Prenajímateľ zabezpečuje kompletnú správu poistenia od nahlásenia poistnej
udalosti až po uskutočnenie poistného plnenia.
Prenajímateľ ďalej zabezpečí pre nájomcu nasledovné služby:
Fleet management service :
Servis:
Prenajímateľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady (forma úhrady služby je
bezhotovostná a finančné vyrovnanie prebieha medzi servisom a prenajímateľom)
zabezpečuje údržbu a servis vozidiel v rozsahu garančných prehliadok, záručných a
pozáručných povinných prehliadok predpísaných výrobcom vozidla podľa servisnej
knižky, výmeny štandardne opotrebených náhradných dielov a náhodných porúch
spôsobených prevádzkou vozidla podľa kompletného bežného opotrebenia vozidla.
Služba obsahuje najmä, no nie výlučne, nasledujúce úkony:
pravidelné výmeny všetkých kvapalín a oleja
výmeny všetkých filtrov
výmeny remeňov a reťazí, vrátane kladiek a príslušenstva
doplnenie kvapaliny do ostrekovačov v rámci iného servisného zásahu
doplnenie prevádzkových kvapalín (chladiaca, brzdová)
výmena sviečok
výmeny ložísk
výmeny spojky
opravy prevodovky (výmena asynchrónnych krúžkov a pod.)
výmeny žiaroviek a opravy elektrických rozvodov
výmena poškodeného výfuku
výmena gumičiek stieračov alebo líšt
oprava motorčeka stieračov
nastavenie zbiehavosti kolies (geometria)
nastavenie svetlometov
bežné malé opravy (nastavenie dovierania dverí, sťahovania okien, nastavenie
volantu...)
výmena autobatérie
servis bŕzd (výmena brzdových platničiek, kotúčov, bubnov)
servis náprav a výmeny tlmičov
opravy štartéra, vrátane rozdeľovača
opravy ostatných elektronických zariadení
snímače a senzory
dezinfekcia a dopĺňanie náplní klimatizácií.
Pneuservis:
prenajímateľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady zabezpečí potrebné pneumatiky
na vozidlá, a to tak letných ako aj zimných sád pneumatík na diskoch, skladovania
sady letných / zimných pneumatík a súvisiacich služieb v závislosti od počtu
najazdených kilometrov,
výmena zimných, resp. letných pneumatík 2 x ročne (pričom zimné pneumatiky musia
byť na samostatných oceľových diskoch) vrátane ich vyváženia, skladovania a ich
ďalšie výmeny, pričom 1 sada je kalkulovaná na nájazd cca 35.000 km,
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výmena pneumatík sa uskutoční po opotrebovaní na predpísanú hodnotu podľa
predpisu výrobcu a platných právnych predpisov.
Asistencia
prenajímateľ zabezpečí 24 hodinový “hot line info servis” prostredníctvom pevných a
mobilných telefónnych liniek zamestnancov technického oddelenia prenajímateľa
počas celej doby nájmu s pokrytím v Slovenskej republike a v Európe; súčasťou služby
je aj cestná asistencia v prípade nehody alebo poruchy vozidla.
V prípade, ak počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy bude ukončená výroba
niektorého vozidla, ktoré prenajímateľ ponúkol vo svojej ponuke, prenajímateľ ponúkne
nájomcovi alternatívne vozidlo, ktoré bude najlepšie spĺňať technické parametre
a vlastnosti uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktoré plne nahradí pôvodné vozidlo.
Vozidlo musí byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a musí obsahovať
povinnú výbavu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Prenajímateľ je oprávnený rozšíriť rozsah ním poskytovaných alebo zabezpečovaných
služieb za predpokladu, že výška splátky nájomcu po rozšírení rozsahu prenajímateľom
poskytovaných alebo zabezpečovaných služieb neprekročí výšku splátky za služby, ktoré
sú predmetom pôvodnej čiastkovej zmluvy.
-

4.

5.
6.

Čl. V
Uzatváranie nájomnej (čiastkovej) zmluvy
1.

2.

3.
4.

Ak má nájomca záujem o uzavretie nájomnej zmluvy na prvé alebo každé ďalšie vozidlo,
požiada prenajímateľa o prípravu predbežnej kalkulácie. Nájomca špecifikuje svoje
požiadavky (druh vozidla, typ, značka, obsah a výkon motora, farba, prípadne ďalšie
požiadavky na vybavenie a predpokladaný počet kilometrov, ktoré vozidlo najazdí). Na
základe predbežnej kalkulácie, doručí nájomca prenajímateľovi písomnú objednávku
nájmu predmetného vozidla s údajmi podľa predbežnej kalkulácie. Prenajímateľ sa
zaväzuje takúto písomnú objednávku bezodkladne potvrdiť.
Objednávka obsahuje najmä špecifikáciu vozidla, vymedzenie požadovaných technických
a asistenčných služieb spojených s užívaním vozidla, o poskytovanie ktorých má nájomca
záujem a predbežné nájomné.
Prenajímateľ zašle nájomcovi písomné potvrdenie objednávky (ďalej len “potvrdenie
objednávky”) najneskôr do 2 pracovných dní.
Zmluva vzniká doručením potvrdenia objednávky nájomcovi. Zmluvné strany sa dohodli,
že potvrdenie objednávky môže obsahovať mierne dodatky prípadne odchýlky, pričom sa
podmienky objednávky podstatným spôsobom nemenia. Uvedené odchýlky sa môžu týkať
najmä upresnenia výbavy vozidla (na žiadosť nájomcu), termínu dodania (s ohľadom na
kapacity na strane dodávateľa), zmeny katalógových cien na strane dodávateľa (ak nastala
zmena v cenníkoch v čase od prijatia objednávky zo strany nájomcu a potvrdením
objednávky prenajímateľom). Nájomca je oprávnený potvrdenie objednávky, ktoré takéto
dodatky/odchýlky obsahuje, bez zbytočného odkladu odmietnuť, a to najneskôr do 5
pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky zo strany prenajímateľa. Ak sa tak
nestane, nájomná zmluva je uzatvorená podľa potvrdenia objednávky prenajímateľom.
Čl. VI
Podmienky čiastkových zmlúv
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1.
1.1

1.2

DEFINÍCIE POJMOV
Na účely čiastkovej (nájomnej) zmluvy budú mať pojmy s veľkým počiatočným
písmenom uvedené nižšie v tomto bode nasledujúci význam:
 nájomná zmluva/čiastková zmluva znamená zmluvu o nájme dopravného prostriedku
(motorového vozidla) – operatívny (full service) lízing osobných a úžitkových
motorových vozidiel, uzavretú medzi prenajímateľom a nájomcom na konkrétne
vozidlo. Jedná sa o čiastkovú zmluvu uzatvorenú postupom v zmysle čl. V. tejto
Rámcovej zmluvy
 nájomné znamená pravidelné platby platené nájomcom prenajímateľovi za užívanie
nozidla v zmysle nájomnej zmluvy, vrátane technických a asistenčných služieb
spojených s nájmom.
 pracovný deň znamená ľubovoľný deň v týždni okrem soboty, nedele, štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja Slovenskej republiky.
 vozidlo znamená dopravný prostriedok podrobne špecifikovaný v nájomnej zmluve.
Ak sú jednotlivé pojmy zadefinované v jednotnom čísle, budú mať pojmy v množnom
čísle uvedené s veľkým začiatočným písmenom rovnaký význam, ako pojmy v
jednotnom čísle a naopak.

2.

PREDMET NÁJOMNEJ ZMLUVY

2.1

Predmetom nájomnej zmluvy bude záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na
dočasné užívanie nové vozidlo s príslušenstvom, vybavením a príslušnými dokladmi
špecifikovanými v nájomnej zmluve, ako i poskytovať nájomcovi dohodnuté technické
a asistenčné služby týkajúce sa prenajatého vozidla a záväzok nájomcu vozidlo s
príslušenstvom, vybavením a príslušnými dokladmi od prenajímateľa prevziať na
dočasné užívanie a platiť prenajímateľovi za užívanie vozidla cenu, a to všetko spôsobom
a za podmienok stanovených v tejto Rámcovej zmluve a v nájomnej zmluve.
UZATVÁRANIE A DOBA PLATNOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY

3.

3.3
3.4

Nájomné zmluvy sa ako čiastkové, tzv. realizačné zmluvy k tejto Rámcovej zmluve
uzatvárajú postupom podľa čl. V. tejto Rámcovej zmluvy.
Zmluva sa stane platnou a účinnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán. Nájom začína odovzdaním vozidla nájomcovi do užívania.
Odo dňa prevzatia vozidla je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné.
Čiastková zmluva bude účinná do uplynutia doby 12 mesiacov od prevzatia vozidla
nájomcom. Zmluvné strany čiastkovej zmluvy výslovne prehlasujú, že ich vzájomné
práva a povinnosti sa budú po zániku Rámcovej zmluvy naďalej spravovať jej
ustanoveniami. Zánik Rámcovej zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť uzatvorenej
čiastkovej zmluvy.

4.

ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA NÁJOMCOM

4.1

Bez zbytočného odkladu po uzavretí nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný vozidlo,
ktoré je jej predmetom, kúpiť a následne písomne oznámiť nájomcovi dátum, kedy bude
vozidlo odovzdané nájomcovi do užívania (ak nebude stanovené inak, bude miestom
odovzdania vozidla nájomcovi do užívania sídlo nájomcu na Votrubovej1, Bratislava
alebo prevádzka nájomcu v Plaveckom Štvrtku). Prenajímateľ je povinný odovzdať
nájomcovi vozidlo najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej
zmluvy. V prípade omeškania s odovzdaním vozidla v určenom termíne, je nájomca

3.1
3.2
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

oprávnený si vyúčtovať a prenajímateľ sa zaväzuje zaplatiť nájomcovi zmluvnú pokutu
vo výške 50% z ročného nájomného za príslušné vozidlo nedodané včas. Zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok nájomcu na náhradu škody v plnom rozsahu. Ak
je toto omeškanie dlhšie než jeden (1) mesiac po určenom dátume prevzatia vozidla,
nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť.
O odovzdaní a prevzatí vozidla vyhotoví prenajímateľ písomný protokol o odovzdaní a
prevzatí vozidla (ďalej len “Protokol”). Protokol podpíšu prenajímateľ aj nájomca
prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. Prenajímateľ zodpovedá za správnosť
identifikačných údajov uvedených v Protokole, najmä za uvedenie dátumu a hodiny
prevzatia vozidla, za uvedenie čísla karosérie vozidla, čísla motora, čísla evidenčnej
značky vozidla, prípadne iných skutočností uvedených v Protokole. Prenajímateľ i
nájomca zodpovedajú za to, že Protokol bude podpísaný výhradne ich oprávnenými
zástupcami.
Ak nedôjde k podpísaniu Protokolu, ale nájomca začne vozidlo používať alebo ak
nájomca vozidlo fyzicky prevezme, deň takého fyzického prevzatia alebo začatia
používania vozidla nájomcom sa považuje za prevzatie vozidla nájomcom. Prenajímateľ
v takomto prípade vyhotoví a podpíše Protokol a zašle jeden jeho rovnopis nájomcovi.
Pre platnosť Protokolu, a teda i účinnosť nájomnej zmluvy, sa v takomto prípade podpis
nájomcu na Protokole nevyžaduje.
Pokiaľ sa v nájomnej zmluve zmluvné strany nedohodnú inak, súčasne s vozidlom budú
nájomcovi odovzdané najmä nasledovné doklady: osvedčenie o evidencii vozidla, doklad
o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (obsahujúci tzv. bielu a zelenú kartu), tabuľky s
evidenčným číslom, návod na používanie vozidla, servisná knižka, kľúč od vozidla
(všetky originály), doklad o uzavretí havarijného poistenia, diaľničná známka.
Ak nájomca neprevezme vozidlo ani na desiaty (10) deň po márnom uplynutí dňa, ku
ktorému bol vyzvaný vozidlo prevziať, je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky
náklady súvisiace s uložením vozidla, a to vrátane nákladov na jeho údržbu a nájomné.
Ak nájomca neprevezme vozidlo ani v lehote tridsiatich (30) dní po márnom uplynutí
dňa, ku ktorému bol písomne vyzvaný na prevzatie vozidla, prenajímateľ je oprávnený
od nájomnej zmluvy odstúpiť.
Podpísaním Protokolu nájomca potvrdzuje prevzatie vozidla a vyjadruje svoj súhlas s
tým, že vozidlo v plnom rozsahu zodpovedá podmienkam uvedeným v nájomnej zmluve
a že bol riadne oboznámený so všetkými podmienkami a pravidlami používania vozidla.

5.

UŽÍVANIE VOZIDLA

5.1

Počas trvania nájomnej zmluvy, ako aj po jej zániku, zostáva vozidlo vo výlučnom
vlastníctve prenajímateľa.
Nájomca sa zaväzuje, že po dobu trvania nájomnej zmluvy bude vozidlo užívať na účely,
na ktoré dopravný prostriedok obvykle slúži a nebude s vozidlom nakladať žiadnym iným
spôsobom, než je dohodnuté v Rámcovej zmluve alebo v Zmluve, najmä ho nesmie
predať, zameniť, darovať, dať do podnájmu, požičať, vypožičať alebo akýmkoľvek iným
spôsobom prenechať do používania tretej osobe, založiť ho alebo ho inak zaťažiť
akýmikoľvek právami tretích osôb. V prípade výkonu rozhodnutia na majetok nájomcu
je nájomca povinný zreteľne a jasne vozidlo označiť a vyčleniť zo svojho majetku tak,
aby vozidlo nemohlo byť predmetom výkonu žiadneho rozhodnutia rovnako je povinný
vykonať všetky opatrenia, aby sa vozidlo nestalo súčasťou súpisu majetku (konkurzných)
podstát.

5.2
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5.3

5.4

Nájomca je oprávnený vozidlo zveriť do užívania svojim zamestnancom,
spolupracujúcim osobám a členom jeho orgánov alebo iným, nájomcom písomne
určeným osobám. Nájomca je v každom prípade povinný zabezpečiť, aby všetky uvedené
fyzické osoby spĺňali všetky predpoklady pre užívanie vozidla vyžadované príslušnými
právnymi predpismi (najmä vodičské oprávnenie príslušného typu). Nájomca je zároveň
povinný s takýmito osobami používajúcimi vozidlo uzavrieť zmluvu, ak je podľa
osobitného právneho predpisu vyžadovaná, a zabezpečiť, aby tieto osoby absolvovali
všetky požadované školenia. Za akékoľvek porušenie týchto povinností osobami, ktorým
nájomca zveril používanie vozidla podľa tohto článku, zodpovedá úplne a v plnom
rozsahu nájomca.
Nájomca a ani osoby, ktorým nájomca umožnil užívať vozidlo, nie sú oprávnení užívať
vozidlo v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, nájomnej
zmluvy a Rámcovej zmluvy. Vo vozidle je najmä zakázané fajčiť, či vykonávať iné
činnosti, ktoré by potenciálne mohli viesť ku vzniku škody na vozidle alebo by mohli
viesť k opotrebeniu vozidla nad obvyklú mieru.

6.

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI NÁJOMCU

6.1

Nájomca je oprávnený užívať vozidlo výhradne v súlade s Rámcovou zmluvou
a nájomnou zmluvou, príslušnými právnymi predpismi, v súlade s povahou, určením a
vlastnosťami vozidla, návodom na použitie vydaným výrobcom vozidla a dodržiavať
všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi v súvislosti s
prevádzkou vozidla s výnimkou povinných prehliadok - EK a STK a ďalších povinností,
ktoré má podľa tejto zmluvy plniť prenajímateľ.
Nájomca je oprávnený používať vozidlo najmä na území Slovenskej republiky a dočasne
aj mimo územia Slovenskej republiky. Ak sa vozidlo bude nepretržite používať mimo
územia Slovenskej republiky po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní, nájomca je povinný
vyžiadať si na to vopred písomný súhlas prenajímateľa. V prípade používania vozidla
mimo územia Slovenskej republiky je nájomca povinný znášať všetky dodatočné náklady
súvisiace s používaním vozidla mimo územia Slovenskej republiky (t.j. príslušné
poistenia do zahraničia, diaľničné poplatky, atď).
Nájomca je povinný zabezpečiť starostlivosť o vozidlo len v rozsahu v akom táto
povinnosť nevyplýva pre prenajímateľa podľa Rámcovej zmluvy alebo nájomnej zmluvy
(v zásade je nájomca povinný iba do vozidla tankovať pohonné hmoty a dopĺňať
kvapalinu do ostrekovača), zabezpečiť starostlivosť o vozidlo v súlade s návodom na
použitie od výrobcu vozidla, tankovať iba pre vozidlo predpísané pohonné hmoty,
dopĺňať iba pre vozidlo predpísané kvapaliny, ktoré nie je povinný dopĺňať prenajímateľ,
umožniť prenajímateľovi zabezpečenie vykonania všetkých pre vozidlo predpísaných
garančných servisných prehliadok, pravidelných technických kontrol a kontrol emisií,
umožniť prenajímateľovi zabezpečiť pravidelnú údržbu a výmenu pneumatík (vrátane
výmeny zimných a letných pneumatík). Nájomca je povinný používať iba pneumatiky
predpísaného typu a rozmeru stanovené výrobcom vozidla. Iný typ pneumatiky, než
odporúčaný prenajímateľom, môže nájomca použiť len po predchádzajúcom písomnom
súhlase prenajímateľa. Nájomca je povinný prenajímateľovi písomne a bez omeškania
oznámiť všetky vady, škody, nehody na vozidle, potrebu vykonania opráv, údržby
vozidla a podobne.
Prenajímateľ je povinný zabezpečiť Servis, Pneuservis a Asistenciu v rozsahu
stanovenom v Čl. IV. bodu 3. Rámcovej zmluvy. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť i

6.2

6.3

6.4
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

plnenie povinností, na ktoré sa záväzok prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety
nebude vzťahovať.
Nájomca je povinný znášať všetky náklady vzniknuté v dôsledku porušenia právnych
predpisov, ktoré sa týkajú prevádzky a používania vozidla, a to vrátane pokút alebo iných
dôsledkov priestupkových, správnych alebo súdnych konaní.
Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
vykonávať na vozidle akékoľvek úpravy alebo zmeny, a to vrátane lakovania a/alebo
nápisov, mimo označenia vozidiel v súlade s dizajnom manuálom nájomcu. Po zániku
nájomnej zmluvy je nájomca povinný uviesť vozidlo do pôvodného stavu, ak sa písomne
nedohodne s prenajímateľom inak. Prenajímateľ však v žiadnom prípade nie je povinný
hradiť nájomcovi náklady na také úpravy alebo zmeny.
V nájomnej zmluve bude dohodnutý vždy predpokladaný počet kilometrov najazdených
na vozidle, a to za celú dobu trvania nájmu. Predpokladaný počet najazdených
kilometrov bude pri uzatváraní nájomnej zmluvy navrhnutý nájomcom. Nájomca je v
tejto súvislosti povinný:
6.7.1 Zachovávať v plnom funkčnom stave technické zariadenie merajúce počet
najazdených kilometrov na vozidle a s týmto zariadením nijako nemanipulovať.
6.7.2 Najneskôr do dvoch (2) dní informovať prenajímateľa o akejkoľvek chybe alebo
poškodení technického zariadenia merajúceho počet najazdených kilometrov na
vozidle.
6.7.3 Umožniť prenajímateľovi na požiadanie fyzickú kontrolu stavu najazdených
kilometrov na vozidle.
Ak nájomca poruší povinnosti uvedené v bode 6.7 a ak nebude možné zistiť skutočný
počet najazdených kilometrov na vozidle, bude sa vychádzať z denného priemeru
najazdených kilometrov na základe predpokladaného počtu najazdených kilometrov
stanoveného v Rámcovej zmluve prípadne v nájomnej zmluve.
Nájomca zodpovedá iba za škody na vozidle zavinené nájomcom, ktoré nie sú kryté
havarijným poistením ani povinným zmluvným poistením.

7.

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

7.1

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby vozidlo bolo nájomcovi odovzdané v stave
spôsobilom na jeho prevádzku a užívanie, ktorý je bližšie špecifikovaný v Nájomnej
zmluve.
Počas trvania nájomnej zmluvy je prenajímateľ oprávnený kontrolovať stav a spôsob
užívania vozidla. Nájomca je povinný také kontroly umožniť a to po predchádzajúcej
dohode prenajímateľa s nájomcom o termíne kontroly. Práva prenajímateľa vyplývajúce
z tohto bodu nie je prenajímateľ oprávnený uplatňovať nad rámec bežných kontrol
zodpovedajúcich dohodnutému spôsobu používania vozidla.
Prenajímateľ je povinný postúpiť na nájomcu všetky práva vyplývajúce zo záruk za
kvalitu vozidla poskytnutých výrobcom, respektíve predajcom, pokiaľ nie je medzi nimi
dohodnuté inak.

7.2

7.3

8.

ODOVZDANIE VOZIDLA PRENAJÍMATEĽOVI

8.1

V prípade vrátenia vozidla späť prenajímateľovi, najneskôr však v deň zániku Zmluvy (s
výnimkou prípadu, ak vozidlo bolo zničené), je nájomca povinný fyzicky odovzdať
vozidlo spolu s príslušenstvom a vybavením späť prenajímateľovi, ako aj všetky doklady
týkajúce sa vozidla a jeho používania, najmä osvedčenie o evidencii vozidla (tzv.
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8.2
8.3

8.4

8.5

technický preukaz), tabuľky s evidenčným číslom, doklad o uzavretí povinného
zmluvného poistenia a havarijného poistenia, návod na použitie vozidla, servisnú knižku
a všetky kľúče od vozidla;
Nájomca odovzdá prenajímateľovi vozidlo v sídle nájomcu na Votrubovej 1 v Bratislave
alebo v prevádzke nájomcu v Plaveckom Štvrtku.
Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v riadnom technickom a prevádzkovom stave, v akom
sa nachádzalo ku dňu jeho odovzdania nájomcovi, s prihliadnutím na bežné opotrebenie
zodpovedajúce riadnemu užívaniu vozidla v súlade s Rámcovou zmluvou a nájomnou
zmluvou. Odovzdanie vozidla je potrebné dohodnúť s prenajímateľom vopred minimálne
3 dni pred termínom odovzdania vozidla. Zápis o prevzatí vozidla vyhotoví podpíšu
oprávnení zástupcovia prenajímateľa aj nájomcu. Zápis musí obsahovať stav vozidla,
počet najazdených kilometrov, opis zjavných chýb a vád vozidla, ako aj upozornenie
nájomcu na skryté vady, o ktorých nájomca vie. Odovzdaním vozidla nájomca vyhlasuje,
že boli nahlásené všetky poistné udalosti týkajúce sa vozidla.
Ak nájomca vykonal akékoľvek zmeny alebo úpravy na vozidle, prenajímateľ je
oprávnený na nájomcovi požadovať, aby na svoje vlastné náklady vrátil vozidlo do jeho
pôvodného stavu.
Ak nájomca neposkytne potrebnú súčinnosť pri odovzdaní vozidla späť prenajímateľovi,
spočívajúcu v tom, že neumožní prenajímateľovi vozidlo prevziať v termíne a na mieste
stanovenom prenajímateľom, prenajímateľ je oprávnený prevzatie vozidla zabezpečiť a
uskutočniť sám. Za týmto účelom dáva nájomca prenajímateľovi súhlas na vstup do
svojich (vlastných alebo prenajatých) priestorov, resp. na svoje (vlastné alebo prenajaté)
pozemky.
Čl. VII
Spôsob tvorby ceny

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné, ako cenu za užívanie vozidla a
poskytovanie technických a asistenčných služieb spojených s nájmom v zmysle
podmienok dohodnutých v Rámcovej zmluve a v nájomnej zmluve.
Výška nájomného sa dohodne v nájomnej zmluve v závislosti od typu vozidla a
dohodnutého predpokladaného počtu najazdených kilometrov, ako i poskytovaných
servisných a asistenčných služieb.
K nájomnému bude pri ich fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len
“DPH”) vo výške podľa platných právnych predpisov.
Všetky platby v zmysle Rámcovej zmluvy a nájomnej zmluvy sa budú uskutočňovať
výlučne v eurách.
Prenajímateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Rámcovej zmluvy u neho nenastali
dôvody na zrušenie registrácie prenajímateľa pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods.
4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zverejnený v zozname platiteľov
DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej iba „zoznam vedený FR SR“).
Prenajímateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Rámcovej zmluvy jeho štatutárny orgán,
člen štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom nájomcu.
V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej zmluvy a pred zánikom tejto
Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy
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nastanú u prenajímateľa dôvody na zrušenie registrácie prenajímateľa pre daň z
pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH a/alebo
prenajímateľ bude zverejnený v zozname vedenom FR SR alebo
b) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník prenajímateľa sa stane
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom prenajímateľa
alebo
c) vstúpi prenajímateľ do likvidácie, začne sa voči prenajímateľovi konkurzné konanie
alebo reštrukturalizačné konanie
sa prenajímateľ zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť
vznik tejto skutočnosti nájomcovi. V prípade, že pranajímateľ v stanovenej lehote
neoznámi písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto
bodu nájomcovi, vzniká nájomcovi právo na náhradu všetkej a akejkoľvek škody, ktorá
mu vznikne v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti prenajímateľa, najmä na
náhradu dane z pridanej hodnoty, ktorú ako ručiteľ uhradil namiesto prenajímateľa v
zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH.
Strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej
zmluvy a pred zánikom tejto Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy vznikne
(nastane) ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) bodu 7. tohto článku
tejto Rámcovej zmluvy, má prenajímateľ právo zadržať z nájomného fakturovaného
prenajímateľom podľa tejto nájomnej zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške
dane z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre.
Nájomca uhradí prenajímateľovi zádržné najneskôr do 60 dní po tom, čo nájomcovi
preukáže, že bol vymazaný zo zoznamu vedeného FR SR.
V prípade, ak nájomca ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH uhradí
daň z pridanej hodnoty namiesto prenajímateľa, nájomca je oprávnený uspokojiť svoju
pohľadávku na náhradu plnenia – dane z pridanej hodnoty zaplatenej namiesto
prenajímateľa, ktorá nájomcovi v dôsledku toho voči prenajímateľovi vznikne, jej
započítaním s pohľadávkou prenajímateľa voči nájomcovi na vyplatenie zádržného, s čím
prenajímateľ bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí.
a)

8.

9.
10.

Čl. VIII
Platobné podmienky
1.

2.
3.

4.

Odo dňa prevzatia vozidla je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné. Nájomné
vrátane DPH je splatné mesačne pozadu, a to na základe faktúry - daňového dokladu
vystaveného prenajímateľom do 5 dní po skončení mesiaca, za ktorý bude nájomné
fakturované. Lehota splatnosti nájomného je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia
faktúry nájomcovi. V prípade, že vozidlo nebude odovzdané nájomcovi v prvý deň
mesiaca, bude za prvý, resp. za posledný mesiac prenájmu fakturovaná alikvótna časť
nájomného.
Nájomné sa platí prevodom na účet.
V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
pre účely stanovenia vzniku daňovej povinnosti je prenájom opakovane dodávanou
službou.
V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného je tento povinný zaplatiť
prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
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5.

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú v Rámcovej zmluve inak, nájomca je povinný
zaplatiť prenajímateľovi nájomné bez ohľadu na to, či dochádza k skutočnému užívaniu
vozidla.
Čl. IX
Riadenie poistného rizika a likvidácia škôd

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Prenajímateľ zabezpečí pri každom vozidle uzavretie zmluvy na povinné zmluvné
poistenie, havarijné poistenie a poistenie sedadiel.
Prenajímateľ zabezpečí aj všetky služby spojené s poistením predmetu nájmu. Od nájomcu
sa nevyžaduje žiadne dodatočné poistenie a tiež žiadne vybavovanie poistných udalostí
s výnimkou jej nahlásenia prenajímateľovi, poisťovni alebo iným orgánom podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Nájomca a prenajímateľ sa dohodnú na spoluúčasti nájomcu pri poistných udalostiach na
predmete nájmu vo výške uvedenej v nájomnej zmluve.
Nájomca je povinný zaobchádzať s vozidlami obvyklým spôsobom, snažiť sa, aby poistná
udalosť nenastala a vykonať všetky potrebné opatrenia k jej odvráteniu alebo obmedziť
výšku vzniknutej škody podľa svojich možností.
V prípade vzniku poistnej udalosti sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť rokovanie s
poisťovňou a Políciou v súvislosti so zaistením súvisiacej agendy.
Nájomca je povinný nahlásiť každú poistnú udalosť Polícii ihneď a Prenajímateľovi bez
zbytočného odkladu telefonicky najneskôr do dvoch pracovných dní od dňa vzniku
poistnej udalosti. Súčasne je nájomca povinný prostredníctvom internetu vyplniť formulár
Hlásenie k škodovej udalosti, doložiť kópiu vodičského preukazu a prípadne doložiť ďalšiu
písomnú dokumentáciu (napríklad policajnú správu). Pri odstraňovaní následkov poistnej
udalosti konzultuje nájomca všetky postupy s prenajímateľom a riadi sa jeho pokynmi.
Ak dôjde k poistnej udalosti, nájomca je povinný urobiť také opatrenia, aby sa škoda
spôsobená touto udalosťou alebo v súvislosti s ňou už nezväčšovala.
Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi v plnej výške všetky náklady vyplývajúce z
jeho spoluúčasti na poistnej udalosti. Spoluúčasť prenajímateľa na každej poistnej udalosti
je bližšie špecifikovaná v nájomnej zmluve.
Čl. X
Technické a asistenčné služby prenajímateľa

1.

2.

Prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi technické a asistenčné služby v rozsahu
stanovenom v Rámcovej zmluve a/alebo v nájomnej zmluve. Technické a asistenčné
služby sa poskytujú v lehotách a spôsobom určeným v tejto Rámcovej zmluve a nájomnej
zmluve. Prenajímateľ môže zabezpečiť poskytovanie technických a asistenčných služieb
aj prostredníctvom tretích osôb; v takomto prípade však zodpovedá, ako keby technické a
asistenčné služby poskytoval on sám.
Prenajímateľ zabezpečí poskytnutie pravidelnej údržby vozidla podľa pokynov výrobcu a
vykonávanie opráv súvisiacich s bežným opotrebením v závislosti od počtu najazdených
kilometrov, pričom poskytnutie tejto služby zabezpečí prenajímateľ prostredníctvom
tretích osôb a za nasledovných podmienok:
a) nájomca berie na vedomie, že poskytnutie služby prostredníctvom príslušného servisu
podlieha autorizácii. Autorizáciou sa na tieto účely rozumie overenie rozsahu opráv
požadovaných nájomcom a predpokladaných nákladov, ktoré pred poskytnutím
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3.

4.

5.

6.

servisných služieb servis prenajímateľovi oznámi a ktoré prenajímateľ následne
odsúhlasí;
b) náklady na ďalšie práce, ktoré prekročia rozsah autorizácie a ktoré budú nájomcom
(alebo ním poverenou osobou) vyžiadané od servisu, je povinný zaplatiť servisu
nájomca (alebo ním poverená osoba). Pred vykonaním týchto ďalších prác servisom
je však nájomca (alebo ním poverená osoba) povinný vyžiadať si písomný súhlas
prenajímateľa.
Záväzok prenajímateľa poskytovať služby údržby vozidla sa nevzťahuje na nižšie uvedené
služby a produkty:
a) pohonné hmoty do vozidla, kvapalina do ostrekovačov skiel, doplnenie oleja mimo
pravidelnej servisnej prehliadky predpísanej výrobcom, špeciálne oleje a špeciálne
kvapaliny (t.j. iné než odporučené výrobcom vozidla), rovnako ako akékoľvek iné
obohacujúce zmesi;
b) opravy škôd zapríčinené použitím olovnatého benzínu (ak je vozidlo vybavené
katalyzátorom) a škody zapríčinené použitím nesprávneho paliva;
c) umývanie a voskovanie vozidla, systém zamedzujúci korodovaniu kapoty, čistenie
interiéru vozidla;
d) inštalácia, oprava alebo výmena príslušenstva, ktoré nie je súčasťou originálneho
vybavenia vozidla, alebo k poškodeniu ktorého došlo nesprávnym použitím, alebo ak
dôjde k strate alebo odcudzeniu takéhoto príslušenstva (napríklad spätného zrkadla,
reflektorov alebo svetiel, všetkých okien, puklíc na kolesá atď.), ibaže by išlo o poistnú
udalosť;
e) opravy škôd, ku ktorým dôjde v dôsledku preťaženia vozidla (nad schválenú
prepravnú kapacitu), účasťou na športových pretekoch, prekročením maximálnej
povolenej rýchlosti alebo nadmerným využitím jazdných vlastností vozidla, než
výrobca pre prevádzku vozidla odporúča, ak tieto škody nie sú kryté poistnou
zmluvou, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;
f) náklady na poplatky za parkovanie vozidla.
Okrem vyššie uvedených služieb sa prenajímateľ zaväzuje poskytnúť nájomcovi
v súvislosti s vozidlom aj služby Pneuservisu a to za nasledovných podmienok:
a) prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať kúpu, výmenu a skladovanie pneumatík na
mieste určenom prenajímateľom,
b) nárok nájomcu na výmenu pneumatík, a to predpísaného typu a rozmeru, stanovených
výrobcom vozidla a zodpovedajúcich kvalitou plánovanému množstvu najazdených
kilometrov, vzniká za predpokladu, že kladná odchýlka od minimálnej výšky dezénu
stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi bude nižšia ako 10%.
Prenajímateľ sa ďalej zaväzuje v poskytovať nájomcovi aj 24-hodinovú cestnú asistenčnú
službu a to za nasledovných podmienok:
a) cestnú asistenčnú službu je nájomca (respektíve ním poverená osoba) oprávnený
využiť na základe telefonickej žiadosti na príslušnom telefónnom čísle.
b) v rámci poskytovania tejto služby prenajímateľ zabezpečí odtiahnutie vozidla v
dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo straty funkcie jazdy. Poškodené vozidlo
bude odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu danej značky. Podmienkou
pre využitie tejto služby je povinnosť nájomcu oznámiť túto skutočnosť na príslušnom
telefónnom čísle.
c) v prípade nepojazdnosti vozidla má nájomca v rámci tejto služby nárok na poskytnutie
náhradného vozidla.
Prenajímateľ zabezpečí nájomcovi diaľničnú známku na vozidlo pre územie Slovenskej
republiky po dobu trvania nájomnej zmluvy.
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7.

8.

V prípade vzniku poistnej udalosti prenajímateľ zabezpečí rokovanie s príslušnou
poisťovňou, pričom nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi v tejto súvislosti
potrebnú súčinnosť.
Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu spracovanie administratívy spojenej so službami
operatívneho lízingu vozidiel, pričom táto služba pozostáva z nasledovného:
– evidencia vozidiel a administratíva s tým spojená;
– riešenie poistných udalostí (ak je poskytovanie tejto služby dohodnuté);
– reporting.
Čl. XI
Trvanie a ukončenie Rámcovej zmluvy a nájomnej zmluvy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami. Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou do
31.12.2017.
Nájomca je oprávnený najneskôr 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola táto Rámcová
zmluva uzavretá, doručiť prenajímateľovi písomné oznámenie, v ktorom nájomca
prenajímateľovi oznámi, že má záujem na predĺžení účinnosti Rámcovej zmluvy o ďalší
rok. Doručením vyššie uvedeného oznámenia prenajímateľovi sa platnosť a účinnosť tejto
Rámcovej zmluvy predlžuje za rovnakých podmienok do 31.12.2018.
Rámcová zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou jej zmluvných strán o ukončení jej platnosti,
b) odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa bodov 3. a 4. tohto článku Rámcovej zmluvy
Nájomná zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
b) písomnou dohodou jej zmluvných strán o ukončení jej platnosti,
c) uplynutím výpovednej lehoty tri (3) mesiace plynúcej od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán danej bez
uvedenia dôvodu.
d) v dôsledku odstúpenia od nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Rámcovej
zmluve alebo v nájomnej zmluve,
e) zánikom vozidla,
f) v prípade odcudzenia alebo straty vozidla.
Okrem iných prípadov uvedených v tejto Rámcovej zmluve alebo nájomnej zmluve je
prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy, ak:
a) nájomca poruší podstatným spôsobom svoju povinnosť vyplývajúcu z Rámcovej
zmluvy alebo a/alebo nájomnej zmluvy a nevykoná nápravu takéhoto porušenia ani v
lehote tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
prenajímateľa na vykonanie nápravy;
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie voči
nájomcovi, bolo začaté konkurzné konanie, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol
zamietnutý alebo už vyhlásený konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku nájomcu,
došlo k rozhodnutiu o zrušení nájomcu s likvidáciou,
c) vozidlo sa stane trvalo nespôsobilým pre prevádzku na pozemných komunikáciách v
súlade s príslušnými právnymi predpismi, respektíve uvedenie vozidla do stavu
spôsobilého pre prevádzku na pozemných komunikáciách by vyžadovalo vynaloženie
neprimerane vysokých nákladov.
Okrem iných prípadov uvedených v tejto Rámcovej zmluve alebo nájomnej zmluve je
nájomca oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy, ak:
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a) prenajímateľ poruší podstatným spôsobom svoju povinnosť vyplývajúcu z Rámcovej
zmluvy alebo a/alebo nájomnej zmluvy a nevykoná nápravu takéhoto porušenia ani v
lehote tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy nájomcu na
zabezpečenie nápravy;
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie voči
prenajímateľovi, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý alebo už vyhlásený
konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku prenajímateľa, došlo k rozhodnutiu o
zrušení prenajímateľa s likvidáciou.
7. Právne účinky odstúpenia od Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy nastávajú dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
8. Odstúpenie od Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy musí mať písomnú formu, musí
byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod
odstúpenia, inak je neplatné.
9. Ukončením nájomnej zmluvy a/alebo Rámcovej zmluvy zanikajú všetky práva
a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody,
nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.
10. Skončením účinnosti (z akéhokoľvek dôvodu) tejto Rámcovej zmluvy nie je dotknutá
platnosť a účinnosť uzatvorených nájomných zmlúv/objednávok. Ustanovenia tejto
Rámcovej zmluvy sa naďalej použijú na vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z nájomných
zmlúv/objednávok, ktoré nezanikli splnením ku dňu uplynutia platnosti a účinnosti tejto
Rámcovej zmluvy.
11. Skončenie účinnosti (z akéhokoľvek dôvodu) Rámcovej zmluvy sa ďalej nedotýka nárokov
na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej
zmluvy/objednávky, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ani
zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.

Pokiaľ by deň, kedy má niektorá zo zmluvných strán splniť svoj záväzok vyplývajúci z
Rámcovej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, pripadol na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo
deň pracovného pokoja, za deň, kedy sa má predmetný záväzok najneskôr splniť, sa bude
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
Všetky oznámenia podľa tejto Rámcovej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy sa podávajú
doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom a považujú sa za riadne
doručené ich doručením druhej zmluvnej strane alebo odmietnutím ich prevzatia
adresátom; v prípade oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi.
V prípade omeškania s uplatňovaním alebo neuplatnením niektorého práva alebo
opravného prostriedku, ktorý vyplýva niektorej zmluvnej strane z porušenia Rámcovej
zmluvy alebo nájomnej zmluvy, či z neplnenia povinností z nich vyplývajúcich, táto
skutočnosť sa nebude pokladať za zrieknutie sa práv vyplývajúcich z ľubovoľného iného
porušenia Rámcovej zmluvy alebo nájomnej zmluvy alebo z neplnenia povinností z nich
vyplývajúcich.
Informácie obsiahnuté v tejto Rámcovej zmluve a nájomnej zmluve, informácie, ktoré si
zmluvné strany vymenili v súvislosti s Rámcovou zmluvou a nájomnou zmluvou, s
rokovaním o ich uzatvorení, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo
niektorej zmluvnej strany sú prísne dôverné a zmluvné strany ich nesmú prezradiť alebo
15

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti je porušujúca zmluvná strana povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú
pokutu vo výške 3.000,- Euro za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti, a to aj
opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom neobmedzuje právo druhej
zmluvnej strany na náhradu škody podľa príslušných predpisov. Uvedené obmedzenia sa
nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií poradcom zmluvnej strany (napr.
audítorom, právnikom) za predpokladu, že uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou
mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom v tomto odseku. Rovnako zmluvné strany
berú na vedomie, že porušením ustanovení tohto odseku nie je prípad poskytnutia dôvernej
informácie na požiadanie orgánu verejnej moci alebo iného štátneho orgánu a prípad, kedy
je poskytnutie dôvernej informácie zmluvnej strane uložené všeobecne záväzným právnym
predpisom.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku alebo
právo z Rámcovej zmluvy a/alebo zo nájomnej zmluvy na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
V prípade rozporu medzi Rámcovou zmluvou alebo nájomnou zmluvou majú ustanovenia
nájomnej zmluvy prednosť.
Po dobu účinnosti tejto Rámcovej zmluvy zmluvné strany poverujú nižšie uvedené osoby
k rokovaniu vo veciach:
Prenajímateľ:
Vo veciach zmluvných:
.................................................................
Vo veciach technických:
.................................................................
Nájomca:
Vo veciach zmluvných:
.................................................................
Vo veciach technických:
.................................................................
Osoby poverené konať za zmluvné strany vo veciach technických sú zároveň osobami
oprávnenými podpísať za zmluvné strany protokoly o prevzatí a odovzdaní vozidla.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy je jej príloha č.1: Technická špecifikácia
vozidiel a mesačné paušály za lízing jednotlivých druhov vozidiel.
Obsah tejto Rámcovej zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba vo forme písomných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”).
Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou ani Zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Táto Rámcová zmluva je spísaná a podpísaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
Práva a povinnosti založené touto Rámcovou zmluvou prechádzajú na príslušných
právnych nástupcov zmluvných strán.
Každé ustanovenie tejto Rámcovej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné,
platné a účinné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných
právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia Rámcovej zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo
neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo
doplnkoch Rámcovej zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov Rámcovej zmluvy
a nahradia jej nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanoveniami
vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím zmyslom a účelom čo najbližšie
zmyslu a účelu nevykonateľných, neplatných a neúčinných ustanovení Rámcovej zmluvy.
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14. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom
obmedzená, a že túto Rámcovú zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a ani v omyle.
15. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text tejto Rámcovej
zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou
viazaný, a že si Rámcovú zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán
k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Za nájomcu

Za prenajímateľa

V Bratislave dňa ...............

V Bratislave dňa ..............

_____________________________
NAFTA a. s.
Meno:
Funkcia: prokurista

___________________________

_____________________________
NAFTA a. s.
Meno:
Funkcia:

___________________________

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:
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