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Vzorová zmluva                    č. 9 
 
 
 

Zmluva o úschove 
uzavretá v zmysle § 747 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.,  Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Uschovateľ: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
 
(ďalej len „Uschovateľ“) 
 
 
2. Zložiteľ: 
 
Meno a priezvisko: 
Bydlisko: 
Dátum narodenia: 
 
(ďalej len „Zložiteľ“) 
 
Uschovateľ a Zložiteľ  ďalej spolu len „Zmluvné strany“. 
 

Čl. II  
Predmet zmluvy o úschove 

 
1. Predmetom tejto zmluvy o úschove (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Uschovateľa 

opatrovať vec prevzatú od Zložiteľa a záväzok Zložiteľa zaplatiť za riadnu úschovu 
Uschovateľovi dohodnutú odmenu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vec sa skladá do úschovy na _______ dní.  
 

 
Čl. III  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Uschovateľ je povinný vec prevzatú od Zložiteľa riadne opatrovať, nesmie ju 

používať.  
 
2. Je právom Uschovateľa odmietnuť prevziať vec, ktorú pre jej veľkosť, povahu 

a pod. Uschovateľ nemôže opatrovať. Už raz prevzatú vec je Uschovateľ povinný 
opatrovať. 

 
3. Uschovateľ je povinný vydať Zložiteľovi potvrdenie o prevzatí veci do úschovy. 

Potvrdenie o prevzatí do úschovy obsahuje obchodné meno/názov Uschovateľa, 
meno Zložiteľa, opis veci skladanej do úschovy, dátum prijatia veci do úschovy 
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a dobu trvania úschovy. V potvrdení Uschovateľ vec popíše tak, aby ju nebolo 
možné zameniť s inou ním opatrovanou vecou. Toto potvrdenie je Zložiteľ povinný 
uschovať.  

 
 

4. Uschovateľ vydá opatrovanú vec Zložiteľovi alebo tomu, kto sa potvrdením 
o prijatí veci do úschovy preukáže. Na možnosť vydania opatrovanej veci inému 
ako Zložiteľovi Uschovateľ Zložiteľa upozorní a v prípade, že Zložiteľ s vydaním 
veci osobe inej ako Zložioteľovi súhlasí, takúto skutočnosť v potvrdení uvedie. 
V prípade, že takáto skutočnosť z potvrdenia o prijatí nie je zrejmá, Uschovateľ je 
oprávnený vydať vec len Zložiteľovi. V prípade, že z potvrdenia o prijatí veci do 
úschovy je zrejmé, že Zložiteľ povolil vydanie veci aj inej osobe, Uschovateľ je 
oprávnený opatrovanú vec vydať komukoľvek, kto sa preukáže potvrdením 
o prijatí veci do zálohy.  

 
5. V prípade, že Zmluva ďalej neustanovuje inak, Uschovateľ má právo len na 

odmenu za opatrovanie uschovanej veci. V opačnom prípade, je Zložiteľ povinný 
uhradiť nevyhnutné náklady, ktoré pri je opatrovaní vynaložil. 

 
6. Zložiteľ je oprávnený požadovať vrátenie veci do úschovy aj pred uplynutím 

dohodnutej doby úschovy a Uschovateľ je povinný vrátiť Zložiteľovi opatrovanú 
vec a pomernú časť odmeny za čas, za ktorý sa opatrovanie veci nevykonalo. 

 
7. V prípade, že si Zložiteľ nevyzdvihne vec, ktorú zložil do úschovy podľa tejto 

Zmluvy je Uschovateľ povinný túto vec naďalej opatrovať. Zložiteľ je však 
Uschovateľovi povinný uhradiť odmenu za čas, za ktorý nebola odmena za  
úschovu uhradená a taktiež je povinný nahradiť Uschovateľovi účelne vynaložené 
náklady v súvislosti s úschovou nad rámec času, ktorý bol pôvodne dohodnutý.  

   
 

Čl. IV 
Odmena 

 
1. Odmena je stanovená v cenníku Uschovateľa, ktorý je prílohou tejto Zmluvy. Pri 

stanovení  odmeny sa vychádza z veľkosti, váhy a povahy uschovávanej veci 
a počtu dní, počas ktorých bude Uschovateľ vec opatrovať. 

2. Odmena je splatná vopred a Zložiteľ je povinný ju zaplatiť pri skladaní veci do 
úschovy. 

3. O prijatí odmeny je Uschovateľ povinný vydať Zložiteľovi potvrdenie. 
 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných predpisov Slovenskej 
republiky. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od nadobúda účinnosti tejto Zmluvy 
dňom jej podpísania Zmluvnými stranami do __________. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
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ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. 

 
 
 
V  .........................dňa......................... 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                                   ___________________ 
          Uschovateľ                                                                            Zložiteľ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


