
ZMLUVA 

o užívaní motorového vozidla 

 

 

 

Vlastník :         Obec Pečovská Nová Ves,  IČO: 00327590, 

   so sídlom Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves    

   zastúpená PhDr. Jaroslavom Dujavom, starostom obce 

 

Užívateľ :        Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves,  IČO: 36158097, 

   so sídlom Školská 459/12, 082 56  Pečovská Nová Ves    

   zastúpená Mgr. Marekom Adamečkom, riaditeľom školy 

 

                        spolu „zmluvné strany“     

   

uzatvárajú túto  

 

 

zmluvu o dlhodobom užívaní motorového vozidla 
 

I.  

Obec Pečovská Nová Ves je vlastníkom motorového vozidla typu Škoda Fabia Combi  

6Y1,2, EČ SB-539AJ, VIN: TMBJY46Y333785778, čiernej farby, rok výroby 2006. 

Vlastník schvaľuje užívateľovi dlhodobé užívanie motorového vozidla:  

 

Typ Evidentné číslo VIN Farba Rok výroby 

Škoda Fabia 

Combi   

SB-539AJ TMBJY46Y333785778 čierna 2006 

 

II. 

 

Účelom užívania predmetu užívania je zabezpečenie rozvozu stravy užívateľom do 

jeho elokovaných pracovísk: Materskej školy na ul. Na Dujave  a Materskej školy na ul. 

Rómska 821/45. 

 

Užívateľský vzťah medzi vlastníkom a užívateľom k predmetu užívania uvedenom 

v bode I. vzniká dňom 6. septembra 2018 a  uzatvára sa na dobu neurčitú.  

 

Vlastník predmetu užívania si vyhradzuje právo jednostranne vypovedať zmluvu 

o užívaní motorového vozidla s užívateľom v prípade užívania predmetu užívania na iný účel 

ako ten, ktorý je uvedený v bode II. tejto zmluvy.  

 

III. 

 

Užívateľ predmet užívania berie do dlhodobého užívania za účelom zabezpečenia 

rozvozu stravy užívateľom do jeho elokovaných pracovísk: Materskej školy na ul. Na Dujave  

a Materskej školy na ul. Rómska 821/45. 

 

 

 



IV. 

 

Dlhodobé užívanie predmetu užívania bude bezodplatne.  

 

V.  

 

Vlastník vyhlasuje, že nie sú mu známe žiadne ťarchy a bremená viažuce sa na 

motorové vozidlo, ktoré je predmetom užívania. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že predmet užívania  sa odovzdáva do užívania tak, ako je 

to opísané v bode II. tejto zmluvy, v stave  primeranom jeho veku a dobe a spôsobu 

doterajšieho užívania, v akom sa do dnešného dňa nachádza a ktorý im je známy v čase 

podpisu zmluvy. 

 

Vlastník predmetu užívania bude po celú dobu užívania hradiť všetky náklady spojené 

s prevádzkou a údržbou predmetu užívania. Užívateľ je povinný viesť evidenciu jázd a na 

konci každého kalendárneho mesiaca zúčtovať spotrebu pohonných hmôt u vlastníka. 

Užívateľ, resp. ním poverený zamestnanec určený na používanie predmetu užívania bude 

znášať hmotnú zodpovednosť za úmyselné poškodenie predmetu užívania, prevádzkové 

hmoty a finančné prostriedky na ich nákup. 

 

Formu odovzdania predmetu užívania užívateľovi dohodli zmluvné strany 

odovzdávajúcim - preberajúcim protokolom.  

 

Užívanie predmetu užívania užívateľovi schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 

Pečovská Nová Ves na svojom zasadnutí dňa 3.9.2018 uznesením č. 153/2018. 

  

VI.  

 

Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa bola prejavená slobodne a bez nátlaku a na 

znak súhlasu bola táto zmluva podpísaná. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, v 

jednom vyhotovení pre vlastníka a jednom vyhotovení pre užívateľa. 

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi 6.9.2018                                

 

 

 

........................................................                              ...................................................... 

    Obec Pečovská Nová Ves                                         Základná škola s materskou školou  

    zastúpená                                                                   Pečovská Nová Ves                                                         

    PhDr. Jaroslavom Dujavom                                      zastúpená 

    starostom obce                                                           Mgr. Marek Adamečko 

                                                                                       riaditeľ školy 


