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ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
(ďalej len ako „Zmluva) 

pridelené 

'• iWčZ«v^ 

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
zapísaná v: 

zastúpená: 
(ďalej len ako ,JWCBA) 

Zmluvné strany 

Motor-Car Bratislava s.r.o. 
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 
35 828 161 
2020225482 
SK2020225482 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 
oddiel: Sro, vložka č.: 25 724/B 
Ing. Július Šabo - konateľ 

obchodné meno: 
sídlo/miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
zastúpená: 

Mesto Sencc 
Mierové námestie 8. 903 01 Senec 
00305065 
2020662237 
OTP Banka 
562441/5200 
Ing. Karol Kvál, primátor 

(ďalej len ako .Jteklamnýpartner*) 

MCBA a Reklamný partner ďalej spoločne len ako zmluvné strany- alebo jednotlivo ako „Zmluvná 
strana' 

Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností MCBA a Reklamného partnera ktoré 
vzniknú pri ich spolupráci na základe tejto Zmluvy. 

Práva a povinnosti Reklamného partnera 

3.1 Reklamný partner sa počas platnosti tejto Zmluvy zaväzuje poskvtovať MCBA reklamnú 
spoluprácu spočívajúcu v prezentácii obchodného mena a registrovanej ochrannej známky MCBA 
na podujatí „15. Veľký letný karneval v Senci", ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2011 v Senci a to 
spôsobom podľa prílohy číslo 1. 

3.2 Reklamný partner berie na vedomie a súhlasí stým, že akékoľvek použitie obchodného mena 
logá chránených obchodných značiek a tovaru MCBA bude vopred schválené marketingovým 
oddelením MCBA. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povmnost, 
vznikne MCBA (škoda zahŕňa skutočnú škodu a ušlý zisk). 



3.3 Reklamný partner sa zaväzuje do 15 dní po uskutočnení jednotlivých plnení podľa tejto Zmluvy 
poskytnúť MCBA fotodokumentáciu týchto plnení na daňové účely. 

3.4 Reklamný partner týmto vyhlasuje, že počas platnosti tejto Zmluvy nemá záujem propagovať iné 
značky motorových vozidiel v súvislostí s projektom „15. Veľký letný karneval v Senci", ako sú 
zastúpené značky MCBA. Na základe tohto vyhlásenia sa zmluvné strany dohodli, že 
Poskytovateľ nebude propagovať iné značky motorových vozidiel ako sú zastúpené značky 
MCBA. v súvislosti s projektom „15. Veľký letný karneval v Senci", ktorý' sa uskutoční dňa 
24.06.2011. 

4 
Práva a povinnosti MCBA 

4.1 MCBA sa zaväzuje, že poskytne reklamnému partnerovi pre jedného výhercu na dočasné užívanie 
v trvaní jedného víkendu motorové vozidlo zn. Smart, pričom termín a bližšia špecifikácia bude 
medzi zmluvnými stranami dohodnutá dodatočne. Práva a povinnosti zmluvných strán pri 
prenájme vozidla sa spravujú všeobecnými podmienkami pre nájom motorových vozidiel, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako prílohu č. 2. Bližšia špecifikácia vozidla bude 
V preheraeo-odovzdávacom protokole, ktorý sa po podpise oboma stranami stáva prílohou č.3 
k tejto zmluve. Vozidlo bude pristavené na Tuhovskej ulici č.5, kde si ho výherca môže 
vyzdvihnúť do 31.07.2011. 

5 
Odplata za poskytnuté plnenia a platobné podmienky 

5.1 Nájomné 
5.1.1 Cena za nájom Motorového vozidla podľa či. tejto Zmluvy (ďalej len ako nájomné") sa 

Zmluvnými stranami dojednala vo výške 357,- EUR (slovom: tristopäťdesiatsedem Fur) 
vrátane DPH za celú dobu trvania nájmu. 

5.1.2 Reklamný partner je povinný platiť nájomné pozadu na základe faktúry vystavenej MCBA. 
Faktúra je splatná do 14. dní po jej doručení. 

5.1.3 MCBA je povinný vystaviť faktúru po skončení nájmu do 15- dní. 
5.2 Odmena za poskytovanie reklamnej spolupráce 
5.2.1 Cena za poskytnuté plnenia Reklamným partnerom MCBA podľa či. 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy 

(ďalej len ako „Cena plnení"") sa Zmluvnými stranami dojednala v celkovej výške 300,-EUR 
(slovom: tristo Eur). Reklamný partner nieje platcom DPH. 

5.2.2 Reklamný partner je povinný vystaviť faktúru po uskutočnení plnenia, za ktoré mu prináleží 
Cena plnení, a to v alikvotnej čiastke Ceny plnení podľa či. 5 ods. 5.2.1 tejto Zmluvy, 
najneskôr však do 15 kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo plnenie 
uskutočnené alebo skončené. Faktúra je splatná do 14. dní po jej doručení MCBA. 

5.2.3 Platobné podmienky 
5.2.4 Vzájomné pohľadávky budú medzi účastníkmi Zmluvy vysporiadané započítaním, a to ku dňu 

kedy sa stretnú a v rozsahu, v akom sa kryjú, najneskôr do 15.08.2011. Dohoda o započítaní 
bude medzi účastníkmi Zmluvy uzavretá písomne. 

5.2.5 Započítanie iných pohľadávok ako pohľadávok podľa či. 5 ods. 5.1a ods. 5.2 tejto Zmluvy nie 
je možné, 

6 
Trvanie a zánik Zmluvy 

6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15.08.2011. 
6.2 Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú sa dojednala. 
6.3 Pred uplynutím dojednanej doby táto Zmluva zaniká: 

6.3.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu určenému v písomnej dohode 
o skončení Zmluvy; 



6.3.2 odstúpením od Zmluvy zo strany MCBA. MCBA je oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Reklamným partnerom 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného prejavu vôle 
s uvedeným dôvodom odstúpenia; 

6.3.3 odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou v prípade porušenia záväzku 
mlčanlivosti podľa či. 8 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné 
a doručené. Účinky odstúpení;' od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 
prejavu vôle s uvedeným a preukázaným dôvodom odstúpenia. 

6.4 Pri skončení Zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v či. 6 ods. 6.3 tejto Zmluvy ku dňu 
skončenia Zmluvy je Reklamný partner povinný vrátiť MCBA všetky nespotrebované propagačné 
materiály a predmety, ktoré mu boli poskytnuté za účelom plnenia jeho povinností podľa tejto 
Zmluvy; v opačnom prípade je povinný uhradiť MCBA škodu, ktorá porušením tejto povinnosti 
vznikla. 

7 
Súlad s právnym poriadkom 

7.1 Reklamný partner sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v rozsahu oprávnenia na podnikateľskú 
činnosť, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podnikateľskú 
činnosť a hospodársku súťaž. 

7.2 V prípade, že osoby oprávnené konať v mene Reklamného partnera alebo jeho zamestnanci budú 
právoplatne odsúdení pre trestný čin spočívajúci v porušovaní predpisov v oblasti práva 
hospodárskej súťaže alebo pre niektorý z trestných činov korupcie v súvislosti s touto Zmluvou, je 
MCBA oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok 
MCBA na náhradu škody. 

8 
Mlčanlivosť 

8.1 Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom 
o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, avšak nielen v súvislosti 
s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa 
zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť tretím osobám, ani týmto tretím osobám 
neumožniť ich sprístupnenie a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. Dôverné 
informácie môžu byt7 poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám na základe písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany, ktorý nebude bezdôvodne odoprený, ak o neho bude požiadané. Dôverné 
informácie budú poskytnuté alebo sprístupnené odovzdávajúcim protokolom podpísaným oboma 
Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že príjmu opatrenia, ktoré zabezpečia 
zachovávanie záväzku mlčanlivosti. 

8.2 Porušenie záväzku mlčanlivosti zakladá právo Zmluvnej strany, voči ktorej bol záväzok 
mlčanlivosti porušený, na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 5 tejto Zmluvy. Tým nie je 
dotknutý nárok tejto Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku 
mlčanlivosti. 

8.3 Ustanovenie ods. 8.1 sa nevzťahuje na 
8.3.1 poskytnutie informácií tretej osobe, ktorá pre Zmluvnú stranu sprístupňujúcu 

informácie poskytuje právne, finančné a účtovnícke služby; 
8.3.2 informácie a skutočnosti, ktoré Zmluvná strana získala a ktoré sa stanú verejne 

prístupnými alebo sa majú sprístupniť a poskytnúť podľa osobitných právnych 
predpisov. 

8.4 Ukončenie platností a účinnosti Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť, ktorá bude trvať po dobu 3 rokov po ukončení platnosti Zmluvy. 



1/ 
9 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich prejavy vôle sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, a že ju uzatvárajú vo forme predpísanej príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
9.3 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy sa 

nedotýka platnosti, účinnosti alebo aplikovateľnosti jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany 
budú v dobrej viere rokovať o nahradení vadných ustanovení ustanoveniami, ktoré sa najviac 
približujú pôvodnému účelu sledovaného Zmluvnými stranami. 

9.4 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
Zmluvnými stranami. 

9.5 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. 
9.6 Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve, ktoré vznikli na základe 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú obsahom a účelom 
najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy. 

9.7 Táto Zmluva má ku dňu podpisu 2 prílohy. 
9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nevýhodných podmienok, 

že šiju prečítali, jej obsahu pop" umeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Bratislave, dňa 17.06.2011 

za Motor-Car Bratislava s.r.o.: 

„podpísané1' 

VSenei,dňa 17.06.2011 

za mesto Senec: 

„podpísané" 



1 ^ 
Príloha ŕ.l k Zmluve o reklamnej spolupráci uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 

obchodné meno: 
šidlo: 
IČO: 
zastúpená: 
(ďalej len ako ,JtíCBA") 

Motor-Car Bratislava s.r.o. 
Tuhovská5.831 07 Bratislava 
35 828 161 
Intj. Július Šabo - konateľ 

obchodné meno: 
sídlo/miesto podnikania: 
IČO: 
zastúpená: 
(ďalej len ako .Jteklamný partner") 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
00305065 
Ing. Karol Kvál, primátor 

Plnenie zo strany Mesto Senec 

- prezentácia spoločnosti MC BA v rámci informačného letáku o podujatí 
v regionálnych a lokálnych médiách: Mestské noviny SenČan, Senecko a ďalšie 
regionálne týždenníky siete Regionpress, TV Pezinok. 
prezentácia MCBA na stránkach www.senec.sk, vvww.msks-sencc.sk, 
wvvw.vclky1etnykameval.sk 

- prezentácia spoločnosti MCBA na 100 ks plagátov Al v Bratislavskom kraji 
- prezentácia spoločnosti MCBA na 200 ks plagátov A2 v Bratislavskom kraji 
- prezentácia spoločnosti MCBA na 10.000 ks letákov distribuovaných do každej 

domácnosti ako príloha mestských novín Senčan, v okolitých mestách, vo veľkých 
nákupných strediskách 

- prezentácie spoločnosti MCBA na veľkoplošných pútačoch v Senci 
vystavenie 2 kusov automobilov značky Mercedes - Benz a 2 x Smart v priestoroch 
Slnečných jazier JUH počas podujatia 

- účasť vozidiel Smart v sprievode od 18:00 hodine 
- umiestnenie bannera MCBA na hlavnom pódiu 
- losovanie o „Víkend so Smart- om" na hlavnom pódiu 

V Bratislave, dňa 17.06.2011 

za Motor-Car Bratislava s.r.o. 

V Senci, dňa 17.06.2011 

za mesto Senec: 

podpísané" ..podpísané' 

http://www.senec.sk
http://vvww.msks-sencc.sk
http://wvvw.vclky1etnykameval.sk


Všeobecné obchodné podmienky pre nájom motorových vozidiel 

I. Relevantné skutočnosti 
:'' i Prenajímateľ je majitelom motorového vozidla definc 

vaného vZmh/ve p nájme motorového vozidla ( ďalej 
len „zmluva' ), uvedenej na preonej strane tohto listu. 

(2) V02Í0I0 je- riadne prihlásené do evidencie motorových 
.Oľidi' I vcrienfij podfa osobitné)-o predpisu. 

(3] Piw*itowta hmtoo sa tt iBawat poistnú anihMj na 
•L- -• nl zmluvné poistenie a havarijné poistenie pre tu
zemsko i zahraničie - celá Eurápa. 

f*] Prenajímateľ za vozŕd!o p!an" riadne cestnú daň. 

i). VýSka nájomného, zábezpekt. platobné podmienky 
(1) Nájomca sa- zaväzuje platif nájcmné podľa zmluvy 
[2) Nájomca je povinný, ak o ic prenajímateľ požiada, m 

platif prenajímateľovi ka dňu prevzatia vozidla zábez
peku vc výške podľa zmluvy. Zo zábezpeky je píenaji 
matel oprávnený uspokojiť akúkoľvek svoju pohTadáv 
ku voči nájomcovi. Prenajímateľ vráti načerpanú záV 
bezpeku cfa 1S í pätnástich J dní cd zániku zmluvy, 

lll. F-riva a povfnncsrŕ prenajímateľa 
(1) Prenajímate! je povinný odovzdaí nájomcovi vozidlo 

spolu • poUebrými dokladmi na užívanie vozidla. 
UJ Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidla ku 

dňu začatia doby néjmu v stave spôsobilom na pre
vádzku a užívanie podľa tejtc zmluvy. a to v mieste 
svojho sídla, ak sa nedohodlo inak. 

(3] Vozidto B* považuje za odovzdané v okamihu, kedy 
prenajímateľ poskytol nájomcovi možnosť vozidlo pre-
vziaf. 

\*\ Prenajímateľ je oprávn-e-ný kedykoľvek počas trvania 
Zmluvy sa presveocjf o riadnom technickom stave vo
zidla a o dodržiavaní ostatných zmluvných povinnosti 
zo 9ííBí\y nájomcu. Nájomca ]e povinný za týmto úče
lom poskytnúť píenajimateľovi potfebnú súčinnosť 

[5] Prenajímateľ odovzdá vozidlo nájomcovi a pínou náoi 
íou. 

[6) Ak sa 'Vyskytne V&OB na vozidle, v dôsledku Ktorej je 
vozidlo nepojazdné resp, nespôsobilé na prevádzku na 
•.••erojnýcb Vomupikáciách, okrem prípadov poistnej a 
lebo inej iKJalosli í .skutočnosti ) spôsobenej nájom-
COffn, je prenajímateľ povinný na dobL do odstránenia 
vady poskytnúť náhradné vozidlo poiavnareľnej katp-
górie. 

IV. Povinnosti nájomcu 
l'l) Nájomca je povinný vykonať prehliadku vozidla pri jene 

prevzatí a oznámiť prenajímateľovi všetky istené vady. 
Prenajímateľ nezodpovedá za vady, ktoré nájomca 
mohol zístrf pri prehliadke a prenajímateľov) ich neoz
námil. 

(2) Prenajíma t eí je majiteľom vozidlo, pritom nájomcovi 
nevzniká akékoľvek prévo na nadobudnutie motorové 
ha vozidla do vlastníctva, ak sa zmluvné strany nedo
hodnú inak 
Nájomca je oprávnený užŕvaŕ moierové vozidlo pc dobu 
uvedenú v zmluve, a to v súlade s právnymi predpismi, 
touto zmluvou, návodom [ pokynmi ) na použitie 
a obsluhu 

(4) Méjomca nie jie oprávnený poskytnút vodidlo ako záloh 
cš záruku a je povinný zabrániť vzniku práv tretich osôb 
k vozidlu Ďalej nie je oprávnený vozidle scudziť alebo 
prfnechaf do uíivanía tretím osobám. Nájomca je 
oprávnený prenechať vozidi'o ao užívania tretím oso-
bám ľba s písomným súhlasom prenajímateľa; nájomca 
však zodpovedá, ako kedy u?ívsl motoiové vozidlo 
sám. 

15] Nájomca v plnej mr-ere zodpovedá ZÄ škodu a inú ujmu 
sp&iobenú1 prenajímateľovi alebo tretím osobám použi 
thn motelového vozidla, la prevádzkovateľa mctoro 
vého vozidla sa považuje nájomca 

(ĎÍ Nájomca je povinný zaobchádzat s nwtoiovym vozid
lom tafcr aby na ňom nevznikla Škoda, le povinný bez 
odlíladne informoval prenajímateľa o škodách a všet
kých vadách na motorovom vozidle. 

i?i Nájomca Je povinný pred každým pouírum vozidla 
skonu olova! jeho technický stav, vrátane stavu pctftj 
matík. Ak ziati vBdy vozidla, je povinný bezcdkfadne in-
formovat p'en&jímateta. Prenajimatet zabezpeEi icľi 
odstiánenie v závislosti od icfv povahy. 

[fit Nájomca nie je oprávnení vykonávať J.iadne technické 
zásahy na vozidla. Pokiaľ nájomca zrealizoval úpravy 
vozidla bez súhlasu prenajímateľa, má prenajfmateF 
práve äadaf odstránenie týchto úprav a uvedenie vo-
zidla do pôvodného stavu. Väetky náklady zriás^ né 
jornca. Ak nie je možné odstrániť dodatočné úpravy 
motorového vozidla ber jeho znehodnotenia, je doda
točná úprava vozidla vlastníctvom prenajímateľa 
:• nájomcovi neprináleží žiadna náhrada. 
Nájomca znáša pfnú zodpovednosť za škodu alebo inú 
ujmu spGsobenú prevádzkou vozidla tretím osobám 
Nájomca znáša vsetuy pokuty aíebo iné sankcie ulože
né orgánmi ?>& to oprávnenými v SÚVÍEIOST) 
s prevádzkou motorového vozidla alebo jeho nevybovir-

• "echniclcýrn stavom. 
PDJ Nájomca je povinný pri parkovaní zabezpečiť vozidlr. 

všetkými lantipecrjvatVm zariadeniami, Ittm 
zídlc vybavené. 

[i TJ rvájomca je hez meänania povinný Informtpjať prenají
mateľa o Etratc alebo odcudzení osvedčenie o regls-
trscii vozidle, kľúčov od voíŕdFa a/aíetío iľúco^' od me-
cttaníckého zebeľpečovaoíeho zariadenia, diaľkového 
pviádania, evidenčnej značky NákJady na dodanie 
stratených alebc odcudzených predmetov znáša ná
jomca 

\\2) Wajomce nie je oprávnaný menif udeje alebo zaaahovat 
do ukazovateľa poctu najezrienýcli kilometrov. Poruchy 
ukazovateľa poctu najazdených kilometrov je nájomca 
povinný písomne oezodkJadne oznamovať prenajime 
teľovi, ktorý jrabezpeŕí opravu. 

\ Nájomca je povinný bez zbyioŕľnéno pdktedJ oznámir 
prenajimateľo'/i, e k s,e na motorovom wiz^dľe vyskytne 

vada aíebc je pottebný sefvisny 2ásahh trak zodpovedá 
la škodu spôsobenú v súvislosí' s porušením tejto po
vinnosti. 

f 14) Nájomca je povinný bezvýhradne dodriiavaľ pokyny 
pre;í?jírriaťeía or-.ľadne údržby ŕ opráv motorového vo-
zidlii. Nájomoa je povinný bez výhrad dodržiavať plán 
udiiby motorového vozidla predpísaný výrobcom Po
volená tolerancia pn vykonaní servisu je pŕus/minus 
1000 km. 

(15) Nájomca je povinný pisomrte oznárntf prenajímateľ/i 
ťaždu poifiníí udalosť, ako i oznámiť predpokladaný 
rozsa/. Škody a n'adif sa jeho pokynmi. Nájomca je tiel 
povinný informovať prenajímateľa o okolnostiach VZII; 
ku poistnej udalosb a zaväzuje sa poskytnúf mu súčin 
nosf pri likvidácii poistnej udalosti podľa požiadaviek 
prenajímateľa. 

(16) Ak nastane poistná adaioaí, nájomca je povinný neod
kladne oznámif poistnú udaíosf prislusnému útvaru po
licajného zboru a doklad o oznámení poistnej udalosti 
príslušnému útvaru policajného zhoru neodkladne pre-
ukáiať a odovzdaf pnenajimateľovi, inak zodpovedá za 
ikodu a ínú ujmu spôsobenú porušením tejto povin
nosti. 

(i 7) Ak je vozsdJo nepofazdné, nájomca sa zaväzuje postih 
povaf podľa pokynov prenajímateľa. Nájomca je povin 
ný v dobe do odtiahnutia nepejazdného vozidla jabez 
pecif vozidlo pred jeho Jafiím poškodením, stratou, 
odcudzením atebo znfčenírr,. 

( íf l j Ak nastane poistná udalosť, ktorej účastníkom je ná
jomca, je nájomca povinný bezodkladne ojnámií pois 
nn' udalosť osobe určenej v zmluve a uskutočniť všetky 
äfcpny podľa pokynov prenajimatofo, inaŕf ŕodpoveda 
za Škodu alebo ŕnú ujmu. 

| 19) Nájomca je oprávnený a povinný konaí pri úkonoch rý 
kajúcich se poistnej udalosti v zmysle tejto zmluvy, aby 
nedošlo k ujme f̂ a oprávnených némkocb prenajimete-
fs. 

(ZO) Nájomca je povinný slaraÉ &a Q tor aby na p;edmete 
i(ájmu nevznikla Ékoda. 

[21] V prípade poškodenia poruchy vozidla alebo vzniku l-
nej vady, je nájomca povinný okamžite oznámi* túto 
ikuiočnosf osobe určenej v prenajímateľom: Pani Inge 
Scboltzavií, telefón: +421 (0j2 *92 94 4 M . motiJ: 
\*V\ (0)908 ?24 1S1 

V, Náhrada ikody 
n) Nájomca zodpovedá za všetky Škody, fcttíri na vozŕdíe 

uniknú v dôsledku porušenui jeho povinnosti, a to naj-
mS neodbornou obsluhou a manipuláciou, jazdou hez 
plčtnéhc vodič^ého oprávnenia, jazdou pod vplyvom 
alkoholu afebo iných omamných a psychorropných lá
tok, ak nie je v ŕsjto zmluve uvedené inak. 

iľ> 2a zničenie. ídatu, poškodenie a znehodnotenie moto 
iov'ého vozidla a- jeho výbavy, ktorá nie je kryté poísr 
tnau zmluvou, ŕodpoveda nájomca. Za priame a ne
priame škody, ktŕjré vznikli nájomcovi alebo iným oat> 
bám použitím motorového vozidla, (Kttrut&rwTl íeho 
pnu^itia a/ebo jeho odobratím, zodpovedá prenajímatel 
len v prípade, ak tieto škody boli spóf obené ponjšenín: 
pri/innosti prenajímateľa. 

[3} Bez toho. aby bofi dotknuté iné ustanovenia zmluvy, 
nájomca v prípade poistnej udalosti znáša aj zmluvne 
dohodnutú spoluúčasť s poisťovňou, a to vo výške h% z 
výšky škody, pričom minimálna spuluúčasf nájomcu na 
náhrade škôd1,' je dohodnutá v zmluve. 

{A) Bez toho, aby boli dotknutá Iné ustanovenia zŕnkivy, 
nájomca sa taktiež zaväzuje v prípade poistnej udalosti 
kvalifikovanej ako totálna škoda alebo odcudzenie 
uhradiť zmluvne dohodnutú spoJuúáasť a rozdiel medzi 
všeobecnou cenou voadla ku dnu vzniku poistnej uda
losti a plnením poi&fcvne 

VI. Zmluvné pokuta 
(U Nájomca je povtnný zaplatiť pienajimaietovi zmfovnír 

pokutu vo výške 10Q.Q00,- Sk ( siovnni I stotisíc sto 
venských korún j, ak r 
I 1 neoprávnene vykonal technické zásahy na vozid

le, 
1.2 pdskytol vozidlo ako záion čj záruku, vozidlo 

scudzil aiebo prenechaj do užívania tretím ono 
bám bez súhlasu prenajímateľa, a to bez ohfedu 
na platnosť takýchto právnych úkorov, 

1 5 pri parkovaní nezabezpečil vozidle vietkými za-
bezpecovEcImi zariadeniami, ktorými [e vcaidlo 
vybavené, 

i 4 zmenil údaje aťebo íasahova do ukazovateta 
počtu najazdených kilometrov. 

I Ď . porušil svoju oznamovaciu povinnosť podľa tejto 
zmluvy, 

1.6. nevrátil vozidlo naone a včas poois ftáflkuVffl 
(21 Dojednínie zmluvnej pokuty alebo spínenig záväzku 

zapíattť zmluvnú pokutu, nebráni prenajímateľovi u-plat-
ňovaf si voči nájomcovi náhradu škody. ía klorii ne 
íomta zodpovedá 

Vlk 2ánäk zmJuyy 
(1> Táto zmluva zaniká r-pa 

l . l . uplynutím dohoanulej doby nájmu, 
1 Z písomnou dohodou zmluvných strán, 
1.3 odstúpením z dôvodov cv-édených * tejto zmlu

ve. 
l . l . zničením vozidla 

Í.JJ Prenajľma-teí- je oprávnený odstúpi' od tejto zmluvy, ak 
nájomca poruší akúkofcak svoju povinnasf podľa tejto 
zmluvy, a toto porušenie needetnani alebo jeho násled
ky nenapraví ani vdDdatcínej íehote 7 ( siedmych ) 
rini GÚ doručenia písomnej výzvy, 

(3) Májomca je Oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak . 
3 I, vozidlo nie je uživania schopné v dôsledku poru

šenia zmluvných povinnosti prenajímateľom, 
Z 2 vozidle je vyra/lené z evidencie motorevých vn 

ŕidiei yedenej podľa osobitného pt^dpwi t»f 

toho, aby sa tak stalo v dôsledku porušenia po
vinností nájomcom 

Vili. Vrátenie vozidla 
,! 1 Ku dfiL zániku zmluvy ( a tc bez toho, aby bot na to vy

zvaný ) odovzdá nájomca prenajimateTovi vozidlo na 
voprei; dojedr^norn mieste, inak u mieste sídía prena-
jírroteľB. Nájomca znáša rizAo poškodenia motorové-
hc vozidla až do okamihj jeho riadneho odovzdania 
prenajímateíovi. 

j2) Nájomca je povinný odovzdaf prenajímateľovi vozidlo v 
^tave, vakorn bolo vozidio nájomcovi odovzdané 
s pííníiadriutím k bežnému Opotrebeniu podlá počtu 
najazdenými kilometrov. 

[3) Nájomca je pavinitý spolu s mototovým vozidlom odo
vzdať prenajímateľovi všetku dokumentáciu B iné pred
mety, ktoré získal od prenajímateľa, predovšetkým 
všetiy kľúče od motorového voziola, mechanickétK: 
zabezpečenia, diaľkové ovládanie zámkev, pane! od rá
dia a pod- Všetku Škodu prenajímateľa, ktorá vzniknú 
nevrárením niektorej z veci podlé predchádzajúcej vr
ty, znáša nájomca 
Voz-.dlc bude odovzdané Čisté a 5 v/čjsteným Inte
riérom, inak budú náklady na vyčistenie vozidla voíi 
nájomcovi upíatneqé a ten je povinný ich bezodkladne 
uhradiť. 

151 Prenajímateľ pri odovzdaní motorového vozidla usku-
loČTií kootT-fu jeho stavu. Škody aJebc vady, ktoré na-
joríiL-^ neodirránií alebo ktoré neboli opravené, je pre
najímateľ oprávnený nechať na náklady nájomcu opre 
'•'if ľ& • ( 1S .: .' 

(6) Motorové vazidlo sa považuje za riadne vrátené písom
ným potvrdením prenajímateľa v tejto zmluve. 
Ak nájomca poruší povinnosť odovzdať motorové vozk) 
lo a nespľni ani výzvu prenajímateľa fta vydanie mote
lového vozidla, prenajímateľ odoberie ťozidfo nájom
covi. Náklady, kroré vznikli prenajímete'ovi odobratím 
voíidta, znáša nájomca. 

(8) Ak nájomca nevráti prenajÍrnater"ov' mntoroyé vozidlo 
s plnou nádezou, je povinný nahradiť prenajímateľovi 
všetky náklady spojené s dcplnemrn nádrže. 

(P) Písomnosti určené pra zmluvné r.tisr,> sa zasielajú na 
ich adresu alr̂ bo faxové c-isJc uvedené •; tejto zmluve. 

(10) Povinnosť dorucíŕ je splnené, afc : 
I O.T adresát f:ľsomnosf prevezme, 
10,2. zásielku vráti pošta odosielateľovi aKO nedoručí 

teľnú z dôvodu, že adresát svojim konaním sle 
bo opomenutím doručenie písomnosti zmaril. 
odmietol prijať zásielky alebc 1 dôvody, že ad-
reaál je neznámy i nezdržuje sa na uvedenej ad 
rese 1 3 neoznámil novú adresu, ak adresát zá
sielku neprevezme. 

IX. Ochrana osobných údajov 
•'1) Nájomca a osoba pedpítianá na tejto zrntuve [pre ÚČeľy 

Tohto Stoka ďalej len „nájomcami výstavne podlé zo 
koná c 42Ô/2002 ~Lx o ochrane osobných udajo-. 
jdeľuje prenajíma te' o vi yuhlaĽ na spracúvanie jehe 
osobných údajo-. uvedených •, tejto zmluve, ako 

všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu nájomca 
poskytne p;ed uzavtetim zmluvy aleto počas trvania 
-. • .-!:ehc ,-zí ,J zaloze- enc tuuít . -.> .-oi 

(2J Nájomca súhlasí s fým, íe prenajímateľ bude jeho 6 
sohná údaje spracúvať pre účefy vedenia evidencie, 
ktorej vedenie je mu uíoíené zákonom alebo na zákla-

z-škorj ( z*)<r • • iden- . - '•"-, -koi.L 
práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu 
Otáv a oprávnených záujmov prenajímateľa 

{2\ Nájomca súhlasí 5 tým, Že prenajirnarei môže ieho 
údaje poskytnúť tretej osobe, ktori pre nehD bude vy-
kenávať Činnosti alebo spolupracovať pd výkone čin
ností podľa tejto zmJuvy. 

f4] Súhías podJ's tejto zmluvy je platný počas trvania prá'> 
neho vzťahu založeného tduto zmluvou a po skončení 
tohto právneho vzfehu po dobu. počas ktorej je prena
jímateľ povinný v evidencV' viesť osobné údaje 
o nájomcovi afebo po dobUj počas ktotej to je pre vý
kon práv alebo povinností prenajírnalera atebo pre 
ochíanu Jeho práv a oprávnených záujmov potrebné. 

|äf Nájomca berie na vedomie, že z pointa veci vyplýva, 
že súh/as na spracúvanie osobm/ch údajov podre tejto 
zmluvy je zásadne neodvolateľný, nakoľko v opačnom 
prípade prenajímateľ nebude môcť plníf voči nájomcovi 
práva a povinnosti prenajŕmaiefa. Počas doby pfstnoetl 
iíiiiar,: it 'ŕ jomrŕ o." räv M e r^ ivolaf /ýíuBnfi 
v prípade, ak prenajímateľ alebo iret?a osoba, ktorej 
v súlade sod&. 3 prenajímater osobné údaje poskyiol' 
poruäujú svoje povinnosti podľa zákona o ochrane & 
sobných údajov, a toto porušenie nenapravia ani 
v lehote 15 ( pätnástich f dní od doručenie ptsomnaj 
výjvy. 

Iŕ j Nájomca sa zaväzuje be? zbytočného Odktadu prenajŕ 
mateľovi oznámif akúkoľvek zmenu asotmých údajov, 
kLoré prenajimatefovi poskytol. 

•7i Aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, prenajíma
teľ je oprávnený poyživať získané osobné údaje ne 
ueely priameho aíebc nepriameho marketingu. Hz ifeto 
účely Je oprávnený poskýtnúf osobné údaje tretej 050-
be^ ktorú poveril marketingovou cinnosfou vc svoj pro-
Gpech. Nájomca má právo písomne namietať voči pos-
k vtova niu Dsobnýc h údaj ov a vo či ich p oužíva n i u 
v poštovom styku 

X. Rozhodné právo a nesenie sporov 
Táto zmluve sa riedi právom Slovenskej republiky, 

[2\ Zmluvné strany sa dohodil, íe práva a povinností 
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmiuvy, sa spravujú 
g 630 a nasledujúce Obchodného zákonníka. 

<3) Zmluvné strany budú spolupracovať pn pinern práv a 
povinností, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. 2mfuvné 
strany sa budú usifovaf o to. aby každý spor, kontro-
eerzH alebo požiadavka, ktoré súvisia s ŕouro zmluvou 
coli riešené vzájomnou dohodou. 

fsŕ. 


