
 

 

Obec Hviezdoslavov 
 

 
 
 
 
 
Materiál na rokovanie OZ                                                                      K bodu: č. 7 
dňa 7.2.2019 
 
 
 
 

Zmluva o nájme vozidla a správe vozového parku 
 
 
 
                        
 

 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
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4.   Všeob. obch. podmienky (samostatná príloha) 

 
Spracovateľ: 
Lackovič Marek 
Starosta obce 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu č. 140014467, predmetom ktorej sú služby 
súvisiace s prevádzkou vozidla Škoda Fabia Combi v dohodnutom rozsahu. 
 
 
Sprievodná správa: 
 

Obec Hviezdoslavov k mesiacu január 2019 nedisponuje žiadnym obecným osobným 
motorovým vozidlom. Nové vozidlo by malo primárne slúžiť na pracovné účely starostu obce 
Hviezdoslavov a na poskytnutie elementárneho materiálno-technického zabezpečenia pre 
aktivitu susedských hliadok, ktoré sa postupne inštitucionalizujú aj prostredníctvom novoz-
riadenej Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku v obci Hviezdoslavov. 
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Po zvážení a diskusiách v rámci príslušných komisií a poslaneckého klubu bolo za naj-
lepšiu možnú eventualitu vyhodnotené financovanie formou operatívneho leasingu a za mo-
del auta bol vybraný jeden z cenovo najvýhodnejších modelov – Škoda Fabia Combi. 

 
V rámci prieskumu trhu, ktorý prebehol od 21.1.2019 do 29.1.2019 boli starostovi 

obce Hviezdoslavov doručené ponuky od nasledujúcich spoločností v nasledujúcich hodno-
tách (všetky ceny s DPH): 

1. VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 
Škoda Fabia Combi 1.0 MPI Ambition 55kW  Splátka spolu 322,12 Eur 
Škoda Fabia Combi 1.0 TSI Ambition 81kW  Splátka spolu 301,09 Eur 
 

2. SPEED LEASE Slovakia, s. r. o., SIXT leasing 
Škoda Fabia Combi Extra 1.0 MPI 55kW   Splátka spolu 278,05 Eur 
 

3. RAI INTERNACIONAL, s. r. o. 
Škoda Fabia Combi Ambition Plus 1.0 TSI Manual Splátka spolu 252,00 Eur 
 

4. ALD Automotive, s. r. o. 
Škoda Fabia Combi 1.0 MPI Active 55kW  Splátka spolu 289,28 Eur 
Škoda Fabia Combi 1.0 PMI Ambition 55kW  Splátka spolu 293,97 Eur 
 
 
Podmienky boli nasledovné: 
Rok výroby: nové vozidlo (2018-2019) 
Doba nájmu v mesiacoch: 36 (v prípade SIXT leasing 48 mes.) 
Limit km ročne: 30.000 
Registrácia vozidla: vrátane 
Poistenie zodpovednosti za škodu: vrátane 
Cestná daň: vrátane 
Diaľničná známka: vrátane 
Poplatok za správu: vrátane 
Pravidelný servis a údržba: vrátane 
Pneuservis: uskladnenie a výmena: vrátane 
Car monitoring: vrátane 
 

Keďže kritériami boli:  

 Osobné dobré (zlé) skúsenosti s dodávateľom, 

 Plnenie nadštandardných požiadaviek, 

 Vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa, 

 Finančné zdravie dodávateľa, 

 Referencie a ich kvalita, 

 Akciové ceny, 

 Termín dodávania tovaru, 

 Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby, 
navrhujem zvoliť dodávateľa ALD Automotive, s. r. o., ktorých návrh zmluvy prikladám ako 
samostatnú prílohu v rámci bodu č. 7. 
 


