
Všeobecné obchodné podmienky pre nájom motocykla 

 
I. Relevantné skutočnosti 
Prenajímateľ je majiteľom motocykla definovaného v Zmluve o nájme motocykla (ďalej len 

,,zmluva“), uvedenej na prednej strane tohto listu. Skúter je riadne prihlásený do evidencie 

motorových vozidiel vedenej podľa osobitného predpisu. Prenajímateľ ohľadne vozidla uzavrel 

poistnú zmluvu  na PZP a havarijné poistenie pre tuzemsko i zahraničie. 

 

II. Výška nájomného, zábezpeka a platobné podmienky 
Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné podľa zmluvy. Nájomca je povinný ak o to prenajímateľ požiada 

zaplatiť prenajímateľovi ku dňu prevzatia motocykla zábezpeku vo výške podľa zmluvy. Zo 

zábezpeky je prenajímateľ oprávnený uspokojiť  akúkoľvek pohľadávku voči nájomcovi. Cena nájmu 

je stanovená v závislosti od doby nájmu. Nájomné je splatné v deň prevzatia motocykla nájomcom od 

prenajímateľa. V prípade predlženia doby nájmu zo strany nájomcu , bude rozdiel doplatení pri 

odovzdaní motocykla prenajímateľovi. 

 

III. Práva a povinnosti prenajímateľa 
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi skúter spolu s dokladmi potrebnými na užívanie. 

Odovzdať skúter ku dňu začatia doby nájmu v stave spôsobilom  na prevádzku a užívanie podľa tejto 

zmluvy  a to v mieste svojho sídla, ak sa nedohlo inak. Motocykel sa považuje za odovzdaný 

v okamihu, kedy prenajímateľ  poskytol nájomcovi možnosť vozidlo prevziať. Prenajímateľ je 

oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy sa presvedčiť  o riadnom technickom stave vozidla 

a o dodržaní ostatných zmluvných  povinností zo strany nájomcu. Nájomca je povinný za týmto 

účelom poskytnúť potrebnú súčinnosť. Prenajímateľ odovzdá vozidlo nájomcovi s plnou nádržou. Ak 

sa vyskytne vada na vozidle  v dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné resp. nespôsobilé, okrem 

prípadov poistnej  alebo inej udalosti spôsobenej nájomcom, je prenajímateľ povinný na dobu do 

odstránenia vady poskytnúť náhradný skúter  porovnateľnej kategórie. Súpis všetkých odovzdaných 

vecí je uvedený v časti Odovzdávací a preberací protokol.  

 

IV. Povinnosti nájomcu 
Nájomca je povinný vykonať prehliadku motocykla pri jeho prevzatí a oznámiť prenajímateľovi 

všetky zistené vady. Prenajímateľ nezodpovedá za vady , ktoré nájomca mohol zistiť pri prehliadke 

a prenajímateľovi ich neoznámil. Nájomca je oprávnený užívať skúter po dobu uvedenú v zmluve , 

a to v súlade s právnymi predpismi, touto zmluvou a návodom na obsluhu. Nájomca nie je oprávnený 

poskytnúť skúter ako zálohu či záruku a je povinný zabrániť vzniku práv tretích osôb k motocyklu. 

Nie je oprávnený skúter scudziť alebo prenechať do užívania tretím osobám ( do užívania tretím 

osobám iba s písomným súhlasom prenajímateľa, nájomca však zodpovedá za motocykel 

sám).Nájomca nesmie opustiť územie Slovenskej republiky na motocykli, bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prenajímateľa. Nesmie používať skúter k účasti na motocyklových a iných 

súťažiach. Nájomca v plnej miere zodpovedá za škodu  a inú ujmu spôsobenú prenajímateľovi alebo 

tretím osobám použitím motocykla. Nájomca je povinný zaobchádzať s motocyklom tak, aby na ňom 

nevznikla škoda. Je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa  o škodách a všetkých vadách  na 

skútri. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne technické zásahy na motocykli. V prípade zistenia 

porušenia tohto článku , sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady súvisiace s opravou 

a daním motocykla do pôvodného stavu u autorizovaného servisu VESPA. Nájomca je bez meškania 

povinný informovať prenajímateľa  o strate alebo odcudzení osvedčenia o registrácii, kľúčov od 

vozidla alebo kľúčov od mechanického zabezpečovacieho zariadenia, evidenčnej značky. Náklady na 

dodanie znáša nájomca. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi , ak sa 

na skútri vyskytne vada alebo je potrebný servisný zásah, inak zodpovedá za škodu spôsobenú 

v súvislosti s porušením tejto povinnosti. Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi 

každú poistnú udalosť, ako i oznámiť predpokladaný rozsah škody. 
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Ak nastane poistná udalosť, nájomca je povinný neodkladne oznámiť poistnú udalosť príslušnému 

útvaru policajného zboru  a doklad o oznámení odovzdať prenajímateľovi, inak zodpovedá  za škodu 

a inú ujmu. Nájomca je oprávnený a povinný konať pri úkonoch týkajúcich sa poistnej udalosti 

v zmysle tejto zmluvy. V prípade nehody je nájomca povinný vypracovať havarijný protokol 

obsahujúci mená , adresy všetkých účastníkov nehody, prípadne mená a adresy svedkov, ŠPZ vozidiel 

zúčastnených na dopravnej nehode. 

 

V. Náhrada škody 
Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré na vozidle vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností 

a to najmä neodbornou obsluhou, jazdou pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, ak nie 

je v tejto zmluve uvedené inak. Za zničenie , stratu, poškodenie a znehodnotenie motocykla a jeho 

výbavy, ktoré nie je kryté poistnou zmluvou, zodpovedá nájomca. Bez toho aby boli dotknuté iné 

ustanovenia  zmluvy, nájomca sa taktiež zaväzuje v prípade poistnej udalosti kvalifikovanej ako 

totálna škoda alebo odcudzenie  uhradiť zmluvne dohodnutú spoluúčasť a rozdiel medzi všeobecnou 

cenou vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti a plnením poisťovne. 

 

VI. Zmluvná pokuta 
Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 3.300,- EUR ak :  

Neoprávnene vykonal technické zásahy na skútri, poskytol motocykel ako zálohu či záruku , 

motocykel scudzil alebo prenechal do užívania tretím osobám bez súhlasu prenajímateľa, zmenil údaje 

alebo zasahoval do ukazovateľa počtu najazdených kilometrov. Rovnako sa zaväzuje zaplatiť 

vzniknutú škodu prevádzkou motocykla v prípade, ak poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie zo 

zmluvy Povinného zmluvného poistenia, resp. Havarijného poistenia a to v plnej výške vzniknutej 

škody. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 200,- EUR za stratu dokladov, 

alebo kľúčov, tiež evidenčného čísla. Zároveň sa zaväzuje uhradiť pokutu 100,- EUR za stratu, alebo 

zničenie poplašného zariadenia motocykla, za stratu alebo vážne poškodenie helmy jazdca a taktiež za 

stratu alebo vážne poškodenie helmy spolujazdca. Za  doplnky ako zadný kufor a iné, sa nájomca 

zaväzuje uhradiť plnú sumu v prípade ich straty, zničenia alebo vážneho poškodenia. Suma bude 

vyčíslená v momente zistenia škody a jej výška bude zodpovedať aktuálne  platným cenám VESPA. 

Za každý deň omeškania so splnením povinnosti vrátiť  motocykel zaplatí nájomca 

prenajímateľovi pokutu vo výške sumy podľa platného cenníka na každý deň omeškania, ktorá 

bude zvýšená o 50% prirážku základnej sadzby. 

 

VII. Zánik zmluvy 
Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu, taktiež dohodou zmluvných strán, odstúpením 

z dôvodu uvedených v tejto zmluve, vrátením motocykla prenajímateľovi nájomcom pred uplynutím 

doby , na ktorú bola uzatvorená táto zmluva. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy , ak 

nájomca poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy a toto porušenie neodstráni, ak 

motocykel nie je užívania schopný v dôsledku porušenia zmluvných povinností ,ak  vozidlo je 

vyradené z evidencie motorových vozidiel. 

 

VIII. Vrátenie motocykla 
Ku dňu zániku zmluvy odovzdá nájomca prenajímateľovi motocykel na vopred dojednanom mieste, 

inak v mieste sídla prenajímateľa. Nájomca znáša riziko poškodenia skútra až do okamihu jeho 

odovzdania prenajímateľovi. Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi motocykel  v stave , 

v akom bol skúter odovzdaný (Všeobecné obchodné podmienky), s prihliadnutím na bežné 

opotrebenie  podľa počtu najazdených kilometrov. Taktiež je povinný odovzdať prenajímateľovi 

všetku dokumentáciu a iné predmety, ktoré boli nájomcovi odovzdané pri prenájme, ako kľúče od 

motocykla a zabezpečovacieho zariadenia ( podľa zoznamu v Preberacom a odovzdávacom 

protokole). Motocykel musí byť odovzdaný čistý a s plnou nádržou. V prípade rozsiahleho znečistenia 

skútra bude nájomcovi vyúčtovaná dodatočná pokuta vo výške 10.- EUR, za nadmerné znečistenie. 

Motocykel sa považuje za odovzdaný - vrátený,  písomným potvrdením prenajímateľa v tejto zmluve. 
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IX. Rozhodné právo a riešenie sporov 
Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti 

zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, sa spravujú §630 a nasledujúce Obchodného zákonníka. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno 

vyhotovenie preberá nájomca a druhé preberá prenajímateľ. Obidve strany prehlasujú, že si zmluvu 

riadne prečítali a svojim podpisom potvrdzujú že súhlasia so všetkými podmienkami a ustanoveniami 

tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v súlade s ust. §262 dohodli, že vzájomné vzťahy vzniknuté v tejto 

zmluve sa budú spravovať zákonom č. 513/1991 zb. (Obchodný zákonník ). 

 


