ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VEDENIA CUDZIEHO MOTOROVÉHO
VOZIDLA
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
Objednávateľ :
Miesto podnikania :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
zápis:
bankové spojenie:
číslo účtu:
e-mail:
telefón:

Peter Novák
Hlavná 123/45, 925 22 Veľké Úľany
12 345 678
101010101010
SK101010101010
Ţivnostenský register Okresného úradu Galanta, číslo ţivnostenského
registra: 234-5648
Tatra banka, a.s.
SK35 1100 0012 2334 4556 6677
peter.novak@gmail.com
0905 123 456
(ďalej len ako ,,objednávateľ“)

a
Poskytovateľ :
Miesto podnikania :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
zápis:
bankové spojenie:
číslo účtu:
e-mail:
telefón:

Milan Horváth
Hlavná 333/44, 925 22 Veľké Úľany
34 355 123
1234567891
SK1234567891
Ţivnostenský register Okresného úradu Galanta, číslo
ţivnostenského registra: 223-9876
Všeobecná úverová banka, a.s
SK11 0200 0055 6666 7777 8888
milan.horvath@gmail.com
0903 111 222
(ďalej len ako ,,poskytovateľ“)

Objednávateľ a poskytovateľ (objednávateľ a poskytovateľ ďalej tieţ označovaní samostatne
ako „zmluvná strana“ alebo spoločne len ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tejto
Zmluvy o poskytovaní sluţby vedenia cudzieho motorového vozidla v zmysle § 269 ods. 2
a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „zmluva“), a to za nasledovných podmienok:
Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa sluţbu
spočívajúcu vo vedení motorového vozidla vo vlastníctve alebo drţbe objednávateľa
na základe objednávok objednávateľa a na základe podmienok uvedených v tejto
zmluve a záväzok objednávateľa za riadne poskytnutú sluţbu poskytovateľovi zaplatiť

dohodnutú odmenu. Poskytovateľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie na výkon činnosti,
ktorá je predmetom tejto zmluvy.
Čl. II.
Špecifikácia motorového vozidla
2.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť na vykonanie činnosti uvedenej v Čl. I. ods. 1.1.
tejto zmluvy tento úţitkový automobil:
Značka a typ :
Evidenčné číslo :
Farba :
VIN :

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,6 TDi
GA 222 AB
čierna metalíza
MALLAA146A400372

Odovzdané doklady: Osvedčenie o technickom preukaze
Doklad o povinnom zmluvnom poistení vozidla
Medzinárodná automobilová poisťovacia karta
Karty asistenčných sluţieb
Výbava:

autorádio, kľúč s imobilizérom, rezervná pneumatika,
lekárnička,
(ďalej aj ako ,,motorové vozidlo“)
Čl. III.
Odmena

3.1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú sumu vo výške 0,40 eur
(slovom štyridsať centov) za kaţdý najazdený kilometer v prípade, ak k poskytnutiu
sluţby podľa Čl. I. ods. 1.1. tejto zmluvy vyuţije objednávateľ niektorý z automobilov
uvedených v Čl. II. ods. 2.1. zmluvy. Cena je uvedená bez DPH.

3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu poskytovateľovi na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom. Odmena poskytovateľa je splatná do 14 dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ odmenu uhradí bezhotovostným
prevodom na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení objednávok objednávateľa postupovať v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa prepravy a dodrţiavať najmä
tieto:
- Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke,
- Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách,
- Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, ako aj dodrţiavať
interné opatrenia objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámi.

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade, ak objednávateľ na vykonanie činnosti
uvedenej v Čl. I. ods. 1.1. tejto zmluvy poskytne úţitkový automobil uvedený v Čl. II.

ods. 2.1. zmluvy, je poskytovateľ povinný odovzdať automobil v dobrom technickom
stave spĺňajúcom podmienky pre prevádzku vozidiel na pozemných komunikáciách.
Automobil musí byť spôsobilý na prevádzku a na uţívanie určené v zmluve, inak na
uţívanie, na ktoré ako dopravný prostriedok obvykle slúţi.
4.3.

Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi tým, ţe automobil nie
je spôsobilý podľa odseku 4.2. tohto článku. Tejto zodpovednosti sa poskytovateľ
zbaví, ak preukáţe, ţe nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť automobilu pri
zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia objednávateľom.

4.4.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) vyuţívať vozidlo na účel, na ktorý je určený, neúmerne ho nezaťaţovať
a prevádzkovať ho len na pozemných komunikáciách;
b) svoju činnosť vykonať s odbornou starostlivosťou v lehotách určených
objednávateľom;
c) zodpovedá za včasné a hospodárne splnenie objednávky objednávateľa. V prípade
nemoţnosti poskytnúť objednané plnenia, je povinný túto skutočnosť obratom
oznámiť objednávateľovi, inak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí
objednávateľovi jeho nevykonaním, alebo oneskoreným vykonaním;
d) neposkytovať motorové vozidlo iným osobám. Vozidlo môţe poskytovateľ poskytnúť
ďalšej osobe len na základe písomného súhlasu objednávateľa resp. zmluvy;
e) pri kaţdom parkovaní vozidlo riadne uzamykať a aktivovať všetky zabezpečovacie
zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené, vrátane vybratia panelu autorádia. V prípade
odovzdania kľúčov od vozidla cudzej osobe, či nechania kľúčov vo vozidle je
poskytovateľ povinný uhradiť všetky vzniknuté škody;
f) nepouţívať vozidlo ako taxi, neodťahovať iné vozidlá, nepreťaţovať vozidlo nad
prípustnú mieru. V opačnom prípade je poskytovateľ povinný uhradiť všetky
vzniknuté škody;
g) pouţívať výhradne druh pohonných hmôt podľa typu vozidla, ktorý je uvedený v Čl. II
ods. 2.1. tejto zmluvy. Pri pouţití iných pohonných hmôt sa poskytovateľ zaväzuje
uhradiť objednávateľovi plnú výšku vzniknutej škody;
h) v prípade havárie, poškodenia, závady, opotrebenia vozidla alebo nutnosti opravy či
servisnej kontroly vozidla, vozidlo okamţite odstaviť a informovať objednávateľa.
V opačnom prípade sa zaväzuje uhradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku
pokračovania v jazde;
i) uhradiť pokuty za priestupky spôsobené prevádzkou vozidla počas doby kedy mu bolo
poskytnuté;
j) pri pouţití vozidla na jazdu do zahraničia sa poskytovateľ zaväzuje túto skutočnosť
oznámiť objednávateľovi vopred;
k) kaţdú nehodu, haváriu, teda i takú, pri ktorej nedôjde ku škode na poskytnutom
vozidle, poškodeniu alebo k inému zničeniu, odcudzeniu vozidla alebo jeho časti, to
ihneď ohlásiť objednávateľovi a polícii. Od polície si vyţiadať protokol. Pri nesplnení
tejto povinnosti bude objednávateľ prípadný postih poisťovne uplatňovať voči
poskytovateľovi;
l) poskytovateľ je povinný si vopred vyţiadať u objednávateľa všetky zákonné poplatky
(doklad o úhrade diaľničnej známky, zákonné poistenie, či zelenú kartu pri ceste do
zahraničia). V opačnom prípade hradí prípadné vzniknuté škody poskytovateľ;
m) poskytovateľ sa zaväzuje písomne predloţiť objednávateľovi rozpis jázd, počas
ktorých pouţil niektoré z vozidiel uvedených v Čl. II. ods. 2.1. tejto zmluvy v rozsahu:

dátum vykonanej jazdy, trasa a počet kilometrov, a to do 10 pracovných dní po
ukončení predchádzajúceho mesiaca, na ktorý sa vyúčtovanie vzťahuje; v prípade
nedodrţania tejto povinnosti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za kaţdý deň
omeškania vo výške 0,5 % zo sumy, ktorá mala byť vyúčtovaná za ten ktorý príslušný
mesiac;
n) poskytovateľ sa zaväzuje po kaţdom pouţití automobilu písomne informovať
objednávateľa o trase, ktorú vykonal a o počte najazdených kilometrov;
o) poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi potrebu prípadných opráv bez
zbytočného odkladu;
p) právo na náhradu nákladov vynaloţených na opravu poskytovateľovi nevznikne, ak
oprava bola potrebná v dôsledku škody, ktorú na automobile spôsobili osoby, ktorým
poskytovateľ bez súhlasu objednávateľa ho prenechal na uţívanie.
Objednávateľ sa zaväzuje :

4.5.

a) včas oznámiť poskytovateľovi potrebu vyuţitia jeho sluţieb najneskôr 1 deň pred
nástupom na ich výkon, prípadne dohodou, a to písomne formou objednávky
doručenej na e-mail poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Objednávka na
výkon sluţieb vedenia motorového vozidla musí obsahovať označenie motorového
vozidla, miesto a čas pristavenia motorového vozidla, časový a miestny harmonogram
pre výkon sluţby, druh nákladu na vozidle, ktoré poskytovateľ vedie;
b) poskytnúť poskytovateľovi motorové vozidlo v stave spôsobilom na cestu s ohľadom
na dĺţku trasy a región, do ktorého sa má poskytovateľ ako šofér s motorovým
vozidlom prepraviť;
c) informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré zakladajú, menia, či rušia
obchodné vzťahy zariadené touto zmluvou tak, aby poskytovateľ mohol vykonávať
svoju činnosť bez obmedzenia aj pre iné subjekty;
d) na základe riadneho vyúčtovania poskytovateľom previesť úhradu dojednanej odmeny.
Čl. V.
Doba trvania zmluvy
5.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa podpisu poslednej
zmluvnej strany.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmluvu je moţné vypovedať s 2-mesačnou výpovednou
lehotou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, prípadne dohodou
obidvoch strán. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Tým nie je
dotknuté právo zmluvných strán ukončiť vzájomný vzťah dohodou písomnou formou.
V prípade ukončenia zmluvy výpoveďou alebo dohodou účastníkov je poskytovateľ
povinný odovzdať objednávateľovi protokolárne všetky hodnoty a veci, ktoré mu boli
odovzdané v súvislosti s poskytovaním sluţieb podľa tejto zmluvy.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

6.1.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 pre objednávateľa a 1 pre
poskytovateľa, pričom oba rovnopisy majú povahu originálu.

6.2.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy moţno dojednať len písomne so súhlasom oboch
zmluvných strán.

6.3.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

6.4.

Práva a povinnosti, neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého z tejto zmluvy
budú zmluvné strany riešiť spor vzájomnými rokovaniami. Ak to nebude moţné, pre
riešenie sporov je príslušný súd v Slovenskej republiky podľa miesta podnikania
objednávateľa a slovenské právo je rozhodujúce.

6.5.

Pre prípad, ţe niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane
z akýchkoľvek dôvodov neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo
neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti
právneho poriadku čo najviac pribliţuje tomu, čo si zmluvné strany pri uzatváraní tejto
zmluvy ţelali.

6.6.

Adresa pre doručovanie korešpondencie je pre obe zmluvné strany uvedená v záhlaví
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ţe doručenou písomnosťou sa rozumie
písomnosť, ak dôjde do sféry vplyvu druhej zmluvnej strany – adresáta:
- v prípade poštovej zásielky ak je písomnosť umiestnená do schránky na doručovanie
listín;
- v prípade e-mailovej, sms-kovej a faxovej správy uplynutím 24 hodín od preukázateľného odoslania e-mailovej, sms-kovej a faxovej správy.
V prípade, ţe ktorákoľvek zo zmluvných strán realizuje doručenie listiny podľa tejto
zmluvy formou doporučeného listu, pre taký prípad sa zmluvné strany dohodli, ţe poštová zásielka sa povaţuje za doručenú uplynutím 48 hodín od uloţenia zásielky na
poštovej priehradke. V prípade, ţe si zmluvná strana, resp. ňou splnomocnená osoba
zásielku zaslanú podľa tejto zmluvy odmietne prevziať, za deň doručenia sa povaţuje
deň odmietnutia prevzatia zásielky danou zmluvnou stranou, resp. ním splnomocnenou osobou. Zmluvné strany sa dohodli, ţe akákoľvek faktúra vystavená poskytovateľom za vykonanú sluţbu v zmysle tejto zmluvy sa povaţuje za riadne doručenú objednávateľovi aj v prípade, ţe ju objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu vráti späť poskytovateľovi.

6.7.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe ich spôsobilosť k právnym úkonom nie je ţiadnym
spôsobom obmedzená, ţe zmluvu uzavreli po vzájomnej dohode, ţe zodpovedá ich
pravej a slobodnej vôli, jej obsah je im jasný a zrozumiteľný, ţe zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Pred podpisom si zmluvu
poriadne prečítali a s jej obsahom súhlasia. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V ............................ dňa ........................

.........................................................
Peter Novák
Objednávateľ

........................................................
Milan Horváth
Poskytovateľ

