
 

Zmluva o prenájme návesu 

 

medzi 

SpedDKa s.r.o. 

Svätý Anton 440 

969 72 Svätý Anton 

Zastúpená Katarína Durbáková, konateľ 

IČO : 53 054 032, IČ DPH : SK2121243157 

Ďalej len „Prenajímateľ“ 

 

A 

 

... 

... 

…. 

…... 

Ďalej len „Nájomca“ 

Prenajímateľ je pre prevádzkovateľom návesu vozidla KOGEL, výrobné číslo VIN návesu : …....  ďalej len „náves“. 

Prenajímateľ má záujem prenechať vozidlo krátkodobo Nájomcovi za účelom prevádzky na domu uvedenú ďalej. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach : 

Čl.1 

Predmet zmluvy 

1.1 Prenajímateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Zmluve prenechať Nájomcovi náves do prenájmu na dohodnutý čas za 

účelom ďalšej prevádzky. 

1.2 Podmienkou prenájmu je bezvýhradná spolupráca pri vyťažení kompletnej súpravy Nájomcu Prenajímateľom za podmienok 

stanovených v Zmluve o vyťažení vozidiel, ktorá tvorí Prílohu 1 tejto Zmluvy. 

Čl.2 

Doba prenájmu 

2.1   Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi náves od 24.03.2022  na neurčito, po dobu spolupráce so spoločnosťou SpedDKa s.r.o. 

2.2   Doba nájmu návesu podľa tejto Zmluvy začína dňom odovzdania Nájomcovi a bude o ňom spísaný protokol, obsahujúci popis o stave          

preberaného návesu. Zmluvné strany sa dohodli, že náves bude odovzdaný Nájomcovi dňa 24.03.2022 na adrese Hochstaffl Slovakia spol. 

s r.o., Kopčianska 90/C, 851 01 Bratislava 5 

Čl.3 

Nájomné a peňažná istota 

3.1   Nájomné za každý kalendárny mesiac predstavuje 700 € + DPH 

3.2   Hodnota predmetu Zmluvy v čase odovzdania, ktorá sa uplatňuje pre poistné záležitosti je 33 036 EUR + DPH. 



3.3   Peňažná istota/zábezpeka je stanovená Prenajímateľom na výšku jedného mesačného nájmu vo výške 700 €  + DPH. 

3.4   Prenajímateľ sa ďalej riadi VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ( Príloha 2) 

 

Čl.4 

Práva a povinnosti Nájomcu a Prenajímateľa 

4.1   Nájomca je povinný starať sa o náves, aby na ňom nevznikla škoda. Nájomca zodpovedá za akúkoľvek škodu, spôsobenú na návese 

v prípade, že ju spôsobil sám ,alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil prístup k návesu. 

4.2   Nájomca sa zaväzuje písomne informovať Prenajímateľa o každej poruche návesu a potreby vykonania opravy a doručiť Prenajímateľovi 

protokol o každej vykonanej oprave bez zbytočného odkladu po jej vykonaní. 

4.3   Nájomca nie je oprávnený prenechať náves na užívanie tretej osobe. 

4.4   Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa vykonávať akékoľvek úpravy na návese, alebo iné 

zásahy do návesu, okrem bežnej údržby a nevyhnutných opráv. 

4.5   Nájomca je povinný kedykoľvek umožniť Prenajímateľovi vykonať kontrolu spôsobu užívania návesu. 

4.6   Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi pokojne užívať náves v súlade s touto Zmluvou bez zasahovania zo strany Prenajímateľa, 

alebo tretích osôb, konajúcich za Prenajímateľa, pokiaľ budú dodržané všetky dohodnuté podmienky obsiahnuté v tejto Zmluve. 

Čl.5 

Pneumatiky 

5.1   V cene nájomného je výmena pneumatík zjazdených bežným opotrebením, pričom za bežnú výmenu sa považuje výmena pri počte 

najazdených min 240.000 km. Taktiež je v cene nájomného servisný poplatok pri výmene pneumatík zjazdených bežným spôsobom. 

5.2   Nájomca je povinný sa o pneumatiky starať a dbať o to, aby boli vždy správne nahustené, podľa odporúčania výrobcu pneumatiky. 

Taktiež je Nájomca povinný meniť pozície pneumatík vzhľadom k bežnému opotrebeniu a na výzvu Prenajímateľa. 

5.3   Akákoľvek výmena pneumatík, spôsobená jazdou, prevádzkou, alebo stratou, či krádežou ide na vrub Nájomcu a Nájomca je povinný 

zabezpečiť jej výmenu za rovnakú na vlastné náklady. 

Čl.6 

Poistenie vozidla, zaplatenie cestnej dane 

6.1   Prenajímateľ zabezpečil Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a havarijné poistenie 

vozidla platné po dobu nájmu. 

6.2   Havarijné poistenie je platné pre územie Európy so spoluúčasťou 10% vzniknutej škody. V prípade vzniku škody na návese sa Nájomca 

zaväzuje k plneniu krytia škody vo výške uvedenej spoluúčasti, zvýšenej paušálne o 25% za účelom pokrytia následne zhoršených poistných 

podmienok. 

6.3  Prenajímateľ je povinný uhradiť cestnú daň. 

6.4   Nájomca je povinný zabezpečiť úhradu diaľničných poplatkov a mýtnych poplatkov na území štátov, ktorými bude náves prechádzať. 

Všetky pokuty, sankcie a iné náklady spojené s nedodržaním tejto jemu vyplývajúcej povinnosti znáša Nájomca. 

6.5  Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť vznik poistnej udalosti Prenajímateľovi. 

6.6   Nájomca znáša všetky vzniknuté škody pri zničení, strate, poškodení, krádeže, alebo zabavení vozidla a ostatných udalostí spojených 

s prevádzkou návesu, na ktoré sa nevzťahuj havarijné a Povinné zmluvné poistenie. Nájomca taktiež zodpovedá za škody vzniknuté na 

vozidle, na ktoré sa nevzťahuje poistenie návesu z akéhokoľvek dôvodu a ktoré vzniknú v dôsledku používania návesu nad rámec 

normálneho používania, na ktorý je náves určený. 

 

Čl.7 

Skončenie prenájmu 

7.1   Prenájom návesu končí dňa : neurčito. Náves bude vrátený Prenajímateľovi na adresu, ktorú stanoví . 

7.2   Náves bude po skončení nájmu odovzdaný Prenajímateľovi a o odovzdaní návesu bude spísaný protokol. Nájomca je povinný vrátiť 

náves čistý, v stave zodpovedajúcom veku vozidla a najazdeným kilometrom, bez poškodenia plachty, pneumatík, brzdového systému 



a elektrického systému návesu a žiaroviek, rovnako musí byť v poriadku systém otvárania plachty, plachtová a podlahová konštrukcia 

a zadné dvere. 

Pri nedodržaní termínu odovzdania návesu bude Nájomcovi účtovaných 100 €+DPH za každý deň omeškania, ktoré sa Nájomca zaväzuje 

uhradiť do 7 dní od dátumu vystavenia faktúry. 

7.3   V prípade nadmerného opotrebenia návesu, alebo jeho časti, je Nájomca povinný uviesť náves do stavu, ktorý zodpovedá bežnému 

opotrebeniu návesu na vlastné náklady. Ak Nájomca toto nevykoná sám, má Prenajímateľ právo zabezpečiť nápravu a náklady spojené 

s uvedením návesu do náležitého stavu budú preúčtované v plnej výške na Nájomcu. 

 

Čl.8 

Záverečné ustanovenia 

8.1   Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom každá strana dostane jeden rovnopis. 

8.2   Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme a nadobúdajú účinnosť podpisom oboch strán, pričom sa 

riadia prioritne VOP tejto zmluvy. 

8.3   Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia Zmluvy sú pre nich 

zrozumiteľné a určité a že Zmluvu neuzavreli v tiesni. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

Vo Svätom Antone dňa 23.03.2022 

 

 

 

----------------------------------------------------                                                                                                                              ---------------------------------------- 

                  Prenajímateľ                                                                                                                                                                              Nájomca 

 

 

Obsahuje : 

 

- Príloha 1 ( Zmluva o vyťažení vozidiel ) 

- Príloha 2 ( Všeobecné obchodné podmienky ) 

 

 


