
Zmluva o preuechauí motorového vozidla do užívania 
uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ustanovenia 

§ 7 a nasl. zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 

(ďalej len "Zmluva") 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Nájomca: 
Sídlo: 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
JBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
(ďalej len "TSK") 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
2021613275 
nie je platcom DPH 

;--··----~~·-··-~,~~=~~=--=--~·~-~··=~ 

j Táto zmluva 

/ bola zverejneni! .. A.J.:/Z.J.:.~ 11 ; 
l nadobud,ia účin•JOs!' 29 ·03 · .<.ol}: 

l V Trenčíne diia . .. t.l:: ... P..;:.·:.-.-~lf 
·----· ·-· --"'" ' .~ 

Užívateľ: 

Zastúpený: 
Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu 
Mgr. Juraj Gerlici, predseda 

Sídlo: 
Bankové spojenie: 
!BAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
(ďalej len "KOCR") 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
VÚB, a. s. 
SK76 0200 0000 0035 2602 0456 
42 377 897 

2120100169 
nie je platcom DPH 

I. Predmet zmluvy 

l. TSKje nájomcom nasledovného motorového vozidla: 
Továrenská značka a model: Nissan Leaf Acenta 
EČV: BL047NV 
Výrobné číslo karosérie NIN/: SJNF AAZEOU6057700 
Pohonná hmota: elektromobil 
(ďalej len "motorové vozidlo") 

2. Prenajímateľom motorového vozidla je obchodná spoločnosť UniCredit Fleet Management, s.r.o., 
so sídlom: Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 820 381 (ďalej len "prenajímatel"), na základe 
Zmluvy o nájme motorového vozidla zo dňa 16.1.2017 (zverejnená na webovom sídle TSK ako 
Zmluva č. 2016/0586), za podmienok stanovených Zmluvou o operatívnom leasingu č. 884 zo dňa 
13.1.2017 (zverejnená na webovom sídle TSK ako Zmluva č. 2017/0084) a Rámcovou zmluvou č. 
2016/0586 zo dňa 17.10.2016 (zverejnená na webovom sídle TSK ako Zmluva č. 2016/0586) v znení 
Dodatku č. l zo dňa 13.1.2017, všetko uzavretých medzi prenajímateľom a TSK. 

3. V zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing č.884 zo dňa 6.5.2016,čl. III 
bod 2 je TSK ako nájomca oprávnený vozidlo vypožičať tretím osobám. Prenajímateľ súčasne 

potvrdil uvedené ustanovenie písonmým súhlasom s prenechaním motorového vozidla do užívania 
KOCR pričom udelený súhlas tvorí prílohu č. l k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
KOCR prehlasuje, že je oboznámená s vyššie uvedenými zmluvami a ich obsahom. 

4. Motorové vozidlo je vybavené bežným príslušenstvom, ktoré tvorí: rezervné koleso, hever, kľúč na 
skrutky a matice kolies, lekárnička, prenosný výstražný trojuholník, lano, vesta. 



5. TSK za podmienok podľa tejto Zmluvy prenecháva KOCR motorové vozidlo špecifikované v bode 
l tohto článku, ktoré bude využívať na účel, na ktorý obvykle slúži, a to najmä preprava osôb a tovaru 
v rámci zabezpečovania výkonu KOCR. 

6. TSK odovzdá motorové vozidlo KOCR v mieste sídla TSK, o čom zmluvné strany spíšu protokol o 
odovzdaní a prevzatí motorového vozidla, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a je jej 
neoddeliteľnou súčasťou. 

7. Protokol bude obsahovať najmä údaje o stave motorového vozidla vrátane príslušenstva, stave km 
na tachometri a zoznam dokladov odovzdávaných KOCR spoločne s motorovým vozidlom. 

ll. Doba trvania zmluvy a jej nkončenie 

l. Prenechanie motorového vozidla do užívania sa dojednáva na dobu určitú, do 15. 1.2021. 

2. Zmluvu je možné ukončiť: 
a.) písomnou dohodou zmluvných stráo, 
b.) písomnou výpoveďou TSK alebo KOCR, 
c.) odstúpením od zmluvy TSK v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany KOCR, 
d.) zničením motorového vozidla, 
e.) zrušením alebo záoikomjednej zo zmluvných strán. 

3. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

III. Úhrada nákladov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla 

l. TSK vypožičiava KOCR motorové vozidlo s tým, že KOCR je povinná platiť v súvislosti s 
prevádzkou motorového vozidla všetky náklady súvisiace s nájmom motorového vozidla, na ktorých 
platenie je inak povinný TSK, a to najmä refakturáciu nájomného, ako aj ostatné súvisiace úhrady 
vyplývajúce zo zmlúv uvedených v čl. L ods. 2 Zmluvy a zo samotnej prevádzky motorového vozidla. 

2. TSK vystaví KOCR faktúru na refaktnráciu nákladov na mesačnej báze. Splatnosť faktúry je do 14 
dní od jej doručenia druhej strane. Na požiadanie KOCRje TSK povinný predložiť vystavené faktúry 

od prenajímateľa a iné súvisiace doklady. 

IV. Ďalšie povinnosti zmluvných strán 

l. TSK je povinný zabezpečiť, aby motorové vozidlo bolo v čase odovzdania KOCR spôsobilé na 
prevádzku. 

2. KOCR je povinná prevziať od TSK motorové vozidlo v stave spôsobilom na prevádzku a riadne 
uhrádzať náklady podľa čl. III tejto Zmluvy. 

3. K OCR je povinná počas užívania udržiavať motorové vozidlo na vlastné náklady v stave v akom ho 
prevzala, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a informovať TSK o potrebe vykonania opráv. 

4. KOCR je povinná starať sa o motorové vozidlo so starostlivosťou riadneho hospodára, t.j. najmä 
tak, aby na ňom nevznikla škoda a ak škoda vznikne jej zavinením, resp. zavinením osôb, ktorým 
zverila motorové vozidlo v súlade s touto zmluvou, uhradiť takto vzniknutú škodu. V prípade vzniku 
škody je KOCR povinná nahlásiť škodovú udalosť na Polícii SR a súčasne aj TSK ako nájomcovi. 
V prípade náhrady škody a nákladov opravy formou poistného plnenia zo strany poisťovateľa sa 
KOCR zaväzuje hradiť náklady vyúčtované TSK (spoluúčasť spolu s prípadným rozdielom medzi 
poistným plnením a skutočne vynaloženými nákladmi za opravu vozidla). V prípade, že náhrada 



škody na vozidle nebude uhradená poisťovateľom ako poistná udalosť, je KOCR povinná bezodkladne 
nahradiť TSK škodu vzniknntú v súvislosti s pomšením povinností nájomcu v plnej výške na základe 
písomneJ výzvy. 

5. KOCR je povinná užívať vozidlo v súlade s technick-ýlni a prevádzkovými predpismi, ako aJ 
normami stanovenými výrobcom vozidla. KOCR zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú 
použitím vozidla iným než bežným spôsobom a v rozpore s účelom použitia, na ktorý bolo vozidlo 
určené výrobcom. 

6. KOCR sa zaväzuje akceptovať obmedzenia užívania vozidla počas jeho opravy, resp. servisných 
prác. Počas tejto doby je KOCR povinná naďalej uhrádzať náklady podľa čL Hl tejto Zmluvy. 

7. KOCR je povinná motorové vozidlo zveriť len takému zamestnancovi K OCR, ktor)' má 
zodpovedajúce oprávnenie na vedenie motorového vozidla. 

8. KOCR nie je oprávnená vykonávať na motorovom vozidle žiadne úpravy a zhodnotenie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu TSK. V prípade, že sa TSK rozhodne vykonať na motorovom 
vozidle úpravy, kontrolu alebo jeho zhodnotenie, KOCR je povinná vydať TSK motorové vozidlo do 
3 dní od doručenia písonmej výzvy na dobu nevyhnutnú na vykonanie úpravy, kontroly alebo 
zhodnotenia. 

9. KOCR je povinná po skončení zmluvy odovzdať motorové vozidlo TSK v stave, v akom ho 
prevzala, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a s kompletnými dokladmi, ktoré od TSK prevzala. 

V. Záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dtlom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s ust § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pr.ístttpc k 
informáciám v platnom znení, v spojení s ust § 47a zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou, formou 
číslovaného dodatku k zmluve, ktorý musí byť podpísaný· obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyToch právne rovnocenných exemplároch, z ktorých TSK obdrží 
dve vyhotovenia a KOCR dve vyhotovenia. 

4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto zmluvy, že je uzatvorená nrčite, 
vážne a zrozumiteľne, že nebola uzatvorená v tiesní, ani za nápadne nevýhodn)'ch podmienok. 

V Trenčíne, di\a JJLMAR,.2UT ... 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Príloha č. l- Súhlas Prenajímateľa 

KOCR: 

. '/" ................. . 
//1 

1 _ .. // ľ\lgr. Juraj erlici 
predseda 

Príloha č. 2 - Odovzdávací a preberací protokol vozidla 



Súhlas s prenechaním motorového vozidla do užívania tretej osobe 

Leasingová spoločnosť: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

UniCredit Fleet Management, s.r.o. 
Šancová liA, 814 99 Bratislava 
35 820 381 
2021592452 
SK2021592452 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka: 24926/B 

týmto dáva súhlas nájomcovi: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej leu "TSK") 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
36 126 624 
2021613275 

s prenechaním motorového vozidla: 

Továrenská značka a model: Nissan Leaf Acenta 
EČV: BL047NV 
Výrobné číslo karosérie NlN/: SJNF AAZEOU6057700 
Pohonná !nn ota: elektromobil 

do ožívania tretej osobe: 

Užívateľ: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

V Bratislave, dňa: 13.3 .2017 

Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
42 377 897 
2120100169 

UniCredit Fleet Management, s.r.o. 

~~~~
~1/A.st49il~~ 
!t&.m!mm_tto~~nW~As; 

o@o 
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TRENCIANSKY SAMOSPRA VNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A 911 Ol Trenčín, IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 

Protokol č. 01 l 2017 
o odovzdaní a prevzatí služobného ·vozidla 

Miesto odovzdania a prevzatia ÚTSK 
Osobné motorové vozidlo značky TYP: NISSAN LEAF EČV: BL 047 NV 
Odovzdávajúci : Meno: Ing.Katarfua Sulová 
Preberajúci Meno: PhDr. Eva Frývaldská 
Prítomný Meno: JozefKormendy 

Informácia o technickom stave vozidla- poruchy a nedostatky: Dobrý technický stav vozidla. 

Odovzdané: 
l. Povinná výbava podľa platných právnych noriem 
2. Nepovinná výbava: 

-lano 
- sada náhradných žiaroviek 

3 . Príslušenstvo : 
l ks kľúč od vozidla 
servisná knižka 
návod na obsluhu 

Ďalšie: nabijacia karta Green Way, autolekámička, rohožky, nabijací kábel (1ýchlonab., kábel na 220 

~), 4 ks letné gumy 'fflm 
Ku dňu odovzdania a prevzatia je stav tachometra: ........ { ................ .. 

Odovzdávajúci a preberajúci potvrdzujú svojimi podpismi správnosť uvedených údajov. 
V zmysle Zákonníka práce, § 179 a § 185 preberá preberajúci všeobecnú zodpovednosť za škodu a 
zodpovednosť za stratu zverených predmetov. 

V Trenčíne dňa: Z 9 03 101} }/ 

:~:::::júci: ::::: ~~iQ. 
Referent pre autodopravu : Podpis .... : ......................... . 
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TRENCIANSKY SAMOSPRA VNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A 911 O l Trenčín, IČO: 3 6126624 DIČ: 2021613275 

Rozhodnutie o pridelení služobného vozidla 

Služobný elektromobil: EČV: BL 047 NV typ: NISSAN LEAF 

·a l' · ~.)( 2 g OJ ZOH~ 'k .. d' l'k KOCR PhD E F ' Id k . pn e UJem w1om: ........................... vy onneJ na 1te e : r. ve ryva s eJ 

Vozidlo sa odovzdá na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla. Pred odovzdaním 
vozidla musí mať vodič uzatvorenú so zamestnávateľom Dohodu o hmotnej zodpovednosti. 

z 9 03 2011 
V Trenčíne ........................... . 

/!;_ ~ 
........... ~i~ďi~t-1f~~ ........ 


