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zMLlVA o Úvrne (dalejajZmIuva)

cĺslo ZMLUW:

LzLt20t6187 5

VERITEĽ (d'a!ej aj Spoločnosť)

VÚB Leasing, â. s.
so sĺdlom: Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, Slovenská ľepublika
tco: gĺlĺgo45,DlC: 2020369626' lc opn: sK2020369626
'Registľácia:
obchodný register Okľesný sÚd Bľatislava l, oddiel Sa, vloŽka č, 313/B
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX

KLlENT (PoDNlKATEĽst(Ý sU BJEKT)
Dopravný podnik mesta Považská Bystľica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
so sĺdlom: Špońovcov 340' 017 01 PovaŽská Bystľica, Slovenská republika
lco: ssĺsso73, DlČ: 2121306561, lc opn: sK2121306561
Registrácia: Obchodný registeľ Okresný súd Trenčĺn,oddiel Sro, vloŽka č. 40391/R
IBAN: SK44 0200 0000 0043 0856 1451, SWIFT/BIC: SUBASKBX

DoDAVATEĽ
AUTOMAX PLUS s.r.o.
so sĺdlom: Sládkovičova 1271632,017 01 PovaŽská Bystľica, Slovenská ľepublika

lco: łosogo22, ĐlC:2023470856, lc opn: sK2023470856

Registrácia: Obchodný register okresný súd Trenčĺn,oddiel Sro, vloŽka c, 25999/R
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2488 2604, SWIFT/BIC: TATRSKBX

PREDMET

FlNANcoVANlA tr

nový !

pouŽitý

Názov a presný typ:

ŠroołKamiq hatchback

Cĺslo karosérie (VlN):

TMBGK6NW4M3O31765

Cena bez DPH:

ĺ5 825'83

Rok

2020

Cena s DPH:

18 991,00 EUR

ţroby:

Objem motora v cm3:

sPÔsoB FlNANcoVANlA

ĺ498

Splátka:

EUR
254'37 EUR

Splátky hradiť na

sK80 0200 0000 0000 0011 3355

Splátka bez

poistenia:

Účet:
Výška Úveru celkom:
Ročná úroková

sadzba:

EUR

254,37

Spôsob

Frekvencia

17 091'90 EUR
2,30

olo

Úhrady:

Počet

splátok:

bankovým prevodom

mesačne

splátok

72

Doba tľvania zmluvy: 72 mesiacov odo dňa poskytnutia Úveru, resp. do splatenia všetkých zäuäzkov Klienta podl'a
tejto zmluvy,

Výšku poskytnutého Úveru celkom predstavujÚ Íinančnéprostriedky za Účelom Úhrady doplatku kÚpnej ceny
Pľedmetu Íinancovania vo výške 17 091,90 EUR.
Podmienky čerpania Úveru:
Zmluvné strany sa podpisom Zmluvy dohodli na tom, Že povinnosť Spoloönosti poskytnúť úver Klientovi vznikne len
vtedy, ak:
VÜB Leasing, a. s., Mýnské nivy 1, P.O.Box 5,820 05 Bratislava 25
0bchodný ľegister 0kresný súd Bratĺslava l, oddiel Sa' vložka č. 31 3/B

lČ0:313'18045 Tel.l +421-850'123789
lÖ opH:

sxzoz0ĺosozo www.vubleasing.sk

VÚB [easing

je

členom skupiny

|NJţý{ ElsANIáoI.o

-

dôjde k riadnemu uzatvoreniu Zmluvy

Klient podpísanĺm Zmluvy Žiada Spoločnosť,aby ňou poskytnutý úver v časti doplatok kúpnej ceny Predmetu
financovania poukázala bezhotovostným prevodom na účetDodávatel'a,

Spoločnosť sa zaväzuje uhradiť poskytnutý úver v častĺdoplatok kúpnej ceny Predmetu financovania
bezhotovostným prevodom na účetDodávatel'a.

1,

ÚvooľÉusTANoVEN|A

1.1, Neoddelitel'nou súčasťoutejto Zmluvy

sÚ:

(a) Všeobecnéobchodné podmienky, ktoré stanovujú podľobné prävaapovinnostizmluvných
(b) Splátkoţ kalendár, určujÚcĺţškua splatnosť jednotlivých splátok úveru; a
(c) Cenník.

strán; a

1.2, Všeobecné obchodné podmienky a Cennĺk sú umiestnené na stránke www.vubleasing.sk. Klient podpisom
tejto Zmluvy prehlasuje, Že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami ă Cenníkom,'súńlasĺs
nimi, nemá k nim Žiadne výhrady azaväzuje sa ich dodżiavať'

Klient: Dopľavný podnik mesta Považská

Dňa:

s.

1 1, ľ,lOV 2020

o

Konajúci:

c

1

53073

DPH:

21

306561

Konatel'

'ĺ.3. KaŽďý odkaz na túto Zmluvu znamená odkaz na text tejto Zmluvy, ako aj na jej

neoddelitel'nú súčasťv
aktuálnom znenĺ, pokial' nie je výslovne uvedené ĺnak, Výrazy uvedené s veľkým začiatočným pĺsmenom majú
význam, ktoý je im priradený vo Všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nie je výslbvne uvedené inak.
V prĺpade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a jej neoddelitel'ných súčaśtíjó
rozhodujúci text tejto

Zmluvy.

V

prĺpade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami

súčasťamitejto Zmluvy sú rozhodujúce ostatné neoddelitel'né súčastitejto Zmluvy,

2
2,1

a

POISTENIE

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou Pľedmetu financovania:

El
tr

Klient Predmet financovania poistí samostatne a na vlastné náklady
Klient Predmet financovania poistí na vlastné náklady prostrednĺctvom Spoločnosti

2.2

Havarijné poistenie. KASKO:

E
tr

2.3
2.4
2.5

n

2.6

ostátnými neóooelĺteľnyiĺi

Klient Predmet íinancovanĺa poistĺ samostatne a na vlastné náklady
Klient Predmet financovania poistĺ na vlastné náklady prostrednĺctvom Spoločnosti

Poistenie finančnej straty. GAP:
Spoločnosť a Klient súhlasia s tým, Že Klĺent nie je povinný uzatvoriť Poistenie finančnej straty.

Poistenie Splátok. CPl:
Spoločnosť a Klient sÚhlasia s tým, Že Klient nie je povinný uzatvorĺť Poistenie Splátok.

lné produkty poistenia:
iné

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

na Predmet financovania pri jeho prevzatĺ v lehotách stanovených vŠeobecnezixäznými
právnymi predpismi povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobánú prevádzkou Predm'etu

2,6.1 Klient uzatváľa

Íinancovanĺa (PZP),
2'6.2 Klient uzatvára uvedené poistenie auhrädzapoistné po celú dobu trvania Zmluvného vzťahu,
Zmluva o ílnancovanĺ(úver na DT do 3'5t) k

oP č. LZLl2o/618i5 (384069732)

Stľana 2 z 5

2.6.3

prĺpade individuálne dojednaného povinného zmluvného poistenia (ak nie je dojednanie povinného
zmluvného poistenia sprostredkované Spoločnosťou) pri Vydanĺ, resp, odobratĺ Predmetu Íinancovania
Spolocnosťou ako dÔsledok porušenia zmluvných povinnostĺ zo strany Klienta, Klient sÚhlasĺ, Že Spolocnosť

V

uzatvorĺ k vydanému, resp. odobratému Predmetu Íinancovania povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spÔsobenú pľevádzkou Predmetu Íinancovania (ak v danom čase nie je uzatvorené z akéhokol'vek
dôvodu povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spÔsobenťl prevádzkou Predmetu Íinancovania),
pričom Klient je povinný uhradiť Spoločnosti náklady rovnajÚce sa uhradeným splátkam povinného zmluvného
poistenia od momentu vzniku takéhoto poistenia do momentu zániku tohto poistenia predajom Predmetu
íinancovania v rámci realizácie záloŽného práva.

2.7

Havaľijné poistenie - KASKO (HP)

2'7.1 Klient sa rozhodol uzavrieť havarijné poistenie na Predmet Íinancovania s platnosťou počas celej doby trvania
Zmluvy,

2.7.2Po uzatvoľenĺ predmetného poistenia Klient doručĺSpoločnosti originál potvrdenie poisťovatel'a o zriadenĺ
vinkulácie poistného plnenia v prospech Spoločnosti.
2.7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Že počas celej doby trvania Zmluvy bude na Predmet financovania uzatvorená
platná poistná zmluva na havarijné Poistenie a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy.
Klient sa zauäzule platiť poistné podl'a dohody s poisťovňou včas a v plnej výške'
2,7

poistná udalosť na Predmete
'4 KlienÍ,je povinný podl'a podmienok poisťovne a ustanovenĺ Zmluvy dbať o to, aby
je
povinný
na vlastné náklady a/alebo
túto
odvrátiť
Klient
hrozĺ,
íinancovania nenastala. Pokial'takáto udalosť
obmedziť

ţšku vzniknutej

škody podl'a svojich moŽnostĺ na najniŽšiu hranicu. V pľĺpade, ak poistná zmluva na

havarijné poistenie počas trvania Zmluvného vzťahu

z

akéhokolVek dôvodu zanikne, Klient

sa

zaväzuie

bezodkladne túto skutočnosťohlásiť Spoločnosti a riadiť sa jej pokynmi.
2,7 .5 v prĺpade vzniku škody na Predmete financovania je Klient povinný zabezpečiť jeho opravu na vlastné náklady

s

poisťovňou dohodnuté inak) a zabezpečiť všetky podklady na úspešnédoriešenie poistnej
udalosti, ak táto nastala, V prĺpade totálnej škody na Predmete financovania a/alebo krádeŽe Predmetu

(ak nebude

Íinancovania je Klient povinný postupovať podl'a osobitných pokynov poisťovne a Spoločnosti.
2'7,6 Poistné plnenie z havarţnéhopoistenia je počas celej doby trvania Zmluvného vzťahu vinkulované v prospech
Spoločnosti. Klient ako poistnĺk sa zaväzuje ihned' pri podpise poistnej zmluvy Žiadať poisťovňu o vinkuláciu
poistného plnenia v prospech Spoločnosti.
prĺpade paľciálnej škody, úplnéhozničenia Predmetu financovania (totálna škoda) a/alebo odcudzenia
2.7 '7
Predmetu financovania, pokiaľ je Klient v omeškanĺ so Splátkou a/alebo iným záväzkom pľináleŽiacom

v

Spoločnosti, bude poistné plnenie vrátane už uhradených záloh poukázané na účetSpoločnosti a táto ho
pouŽije na uhradenie zäväzkovKlienta, Zostávajúcu časťpoistného plnenia Spoločnosťprevedie Klientovi do
14 dnÍ za podmienky, Že Klient preukáŽe, Že uhľadil všetky náklady spojené s odstránenĺm dÔsledkov poistnej
udalosti, ak sa nedohodne inak, Ak Klient nie je v omeškanĺso Splátkou a/alebo iným záväzkom prináleŽiacom

Spoločnosti, poŽiada Spoločnosť o devinkuláciu a poistné plnenie bude poukázané na účetKlienta, ktoý Klient
oznámi poisťovni.
2.7,8 Havarijné Poistenie uzatvorené Klientom musí spíňaťnajmä tieto podmienky: Poistné riziká - straty vrátane
krádeŽe a/alebo poškodenia vrátane vandalizmu a/alebo Živelnej udalosti a/alebo zničenia s územnou
platnosťou pre územie celej Európy v geografickom zmysle. Poistná zmluva musĺ byť uzatvorená so
spoluÚčasťou 5 %, 165,97 EUR, alebo niŽšou.
2.7.9v prĺpade cesty do zahĺaničiamimo Územia štátov, v ktoých má poistná zmluva územnúplatnosť, musĺ Klient
Pľedmet Íinancovania pripoistiť v zodpovedajÚcom rozsahu, pokial' podmienky poistnej zmluvy neustanovujú
inak,

3.

PRÁVA A PoVlNNosTl KL|ENTA

3.1

Pľávo na predčasnésptatenle Úveľu
3.1'1 Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Úveľ Úplne alebo čiastočnesplatiť pred dohodnutou
lehotou splatnosti. Za týmto účelomje Klient oprávnený kedykol'vek poŽiadať Spoločnosťo splatenie úveru
riplne alebo čiastočne pred dohodnutou lehotou splatnosti,
3,1,2 Ak Klient splatĺ úver alebo jeho časťpred lehotou splatnosti zaväzuje sa uhradiť Spoločnosti poplatok vo
uvedenej v Cennĺku.
Zmluva o ĺinancovanĺ (úVer na DT do 3'5t) k

0P č. LzLl20/61875 (384069732)
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3.2

omeškanie s úhradou Splátok

3.2,'1 Spoločnosťje oprávnená

v prĺpade riadneho a včasného nesplácania Splátok Žiadať od Klienta zaplatenie
c'elej pohl'adávky Spoločnosti, ktorá sa stane okamŽite splatnou ( vyhlásiť okamžitÚ splatnosť úveru ak je
),
Klient v omeškanĺ s úhradou jednej Splátky počas obdobia dlhšieho ako 30 dní.
3'2'2v prĺpade ak dôjde k vymáhaniu pohl'adávky prostrednĺctvom tretej osoby, súčasťoupohl'adávky Spoločnosti
voči Klientovi sú aj Spoločnosťou skutočne vynaloŽené náklady na zabezpečenie vymáhania pohladávky, ktoré
je Klient povinný uhradiť Spoločnosti.
3.3

Sankcia za omeškanie s úhradou Splátok
V pľípade omeškania s úhradou jednotliţch Splátok je KIient povinný uhradiť Spoločnosti úrok z omeškania vo
výške 0,05% zdlŽnejčiastky zakaŽdý ajzač,atý deň omeškania.

4.
4'1

4.2

SPLÁTKYÚvenu
Jednotlivé Splátky sti splatné ku dňu, ktorý je uvedený ako deň splatnosti v Splátkovom kalendári odovzdanom
Klientovi pri podpise Zmluvy, pričom za splatenú sa Splátka povaŽuje okamihom pripĺsania finančných
prostľiedkov v predpísanej výške na účetSpoločnosti, Splátkový kalendár odovzdaný Kl6ntovi pri podfise
Zmluvy je predbeŽný a dni splatnosti Splátok sú uvedené podl'a predpokladaného dňa póskytnutia úveru.

Ak je v závislosti od splnenia Podmienok čerpania úveľu uvedených v časti Spôsob łnanóovania Zmluvy deň
poskytnutia úveru podľa Zmluvy iný ako deň predpokladaného poskytnutia úveru, dni splatnosti
Splátok budú
určenétak, Že pruá Splátka je splatná jeden mesiac odo dňa poskytnutia úveru (v prĺpade ak poskyinutie Úveru
nastane v posledný deň v mesiaci, ktoý sa nezhoduje s dňom v nasledujúcom mesiaci, je prvá s[latra splatná
v posledný deň nasledujúceho mesiaca). Dni splatnosti d'alšĺchSplátok sa odvĺjajúod splatnosti prve;

splätry,

5.

sPolocNÉusTANoVENlA

5.1

Preverenie a rozväzovacia podmienka

5,1.1

Ak je Predmetom financovania jazdené motorové vozidlo, Spoločnosťje oprávnená zabezpečiť preverenie
Predmetu íinancovania u Preverovacej spoločnosti a termĺn preverenia oznámiť Klientovi.

5'1.2v prĺpade, ak Spoločnosťrozhodne o preveľenĺ Predmetu financovania je Klient povinný zabezpečiť

odovzdanie Predmetu financovania na jeho pľeverenie v termĺne a spôsobom uľčenýmSpoločnósťou a/alebo
jej zástupcom,
5,1.3 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu s podmienkou, Že v prípade, ak
ţsledok preverenia Predmetu financovania

bude Preverovacou spoločnosťouoznačený ako ''5'' a/alebo previerka zistí rozdiel v údajoch o Predmete
íinancovania, najmä avšak nielen v najazdených kilometroch a/alebo v roku výroby, rósp. ak výsledok
preverenia Predmetu financovania prostrednĺctvom Kontroly originality bude negatĺúny (o negatívny
ţsledok
pôjde najmä v prĺpade ak je Predmet financovania nespôsobilý na premávłu nâ poz-eňnycľrłomúniŕáciách,
Predmet financovanĺa je v pátranĺ z dôvodu jeho odcudzenia alebo na Predmete finańcovania je pouŽitá
tabul'ka alebo tabulky s evidenčným číslomalebo osobitným evidenčným čĺslom,ktoré sú v pátrani al'ebo sa
zistí, Že doklady Pľedmetu íinancovania majú znaky falšovania alebo Že doklad o evidencii Predmetu
financovania je v pátranĺ, alebo sa zistia stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátora Predmetu
financovanĺa a dokladu Predmetu financovania a pod.) Zmluva sa od začiatku zrušuje, ak Spoločnosť

nerozhodne inak.
5,1,4 V prĺpade, ak dôjde k zrušeniu Zmluvy v srjlade s vyššieuvedeným Zmluvné strany sivracajú vzájomne prijaté
plnenia nasledovne: Klient má nárok na vrátenie uŽ uhradených Splátok zaplatenýóh ku dňu, kedy sa
dozvódel
o zrušenĺ_Zmluvy a Spoločnosťmá nárok poŽadovať od Klienta Poistné, ktore prináleŽĺ Poisťbvni za dobu

uŽĺvania Predmetu ĺinancovania Klientom, ak predmetné Poistné Spoločnosťuhradila

strany si tieto svoje nároky vzájomne započĺtajúa uskutočnia vyúčtovanie,

Żmluva o Ílnancovanl (úVeľ na DT do 3,5t) k

0P č. LzLi20l6í875 (384069732)
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5,2

Riešenie sporov

5'2.1 Klient na jednej strane a Spoločnosť na strane druhej (Strany) sa dohodli, Že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy
a v súvislosti s ňou budú predovšetkým riešené dohodou Stľán.
5,2,2 Ak nedÔjde k mimosúdnemu riešeniu sporu podl'a predchádzajÚcich viet, akýkol'vek spor, nárok alebo rozpor
vzniknutý zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajÚcich sa jej existencie, platnosti
alebo ukončenia rozhodne všeobecný súd Slovenskej republiky.

5.3

Pľemlčanle
Klient podpisom Zmluvy v súlade s $ 401 obchodného zákonnĺka vyhlasuje, Že premlčacia doba týkajúca sa
kaŽdého (peňaŽného) zâvázku Klienta voči Spoločnosti vznikajÚceho zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou
je desať rokov od doby, ked' zač,ala po pMý raz plynúť,

6.
6.1
6.2
6,3
6.4
6,5
6.6

zÁvenrcľÉusľłľoveľn
Zmluvné strany sa dohodli, Že Zmluvu vrátane súvisiacich dokumentov je moŽné uzatvoriť pĺsomnou íormou v
listinnej podobe, ako aj prostrednĺctvom elektronických prostriedkov' ktoré umoŽňujú zachytenie obsahu
právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila v súlade s $ 40 ods. 4 Občianskeho zákonnĺka'
Ak sa Klient rozhodne pre uzatvorenie Zmluvy prostrednĺctvom elektronických prostriedkov, ktoré umoŽňujú
zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, Zmluvu Klient uzatvára
Biometrickým podpisom,
Akékol'vek zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byť vyhotovené pĺsomnou íormou v listinnej podobe,

resp. pľostrednĺctvom elektronických prostriedkov, ktoré umoŽňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a

určenie osoby, ktorá právny úkon urobila a musia byť podpĺsanéoboma zmluvnými stranami,
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch kaŽdý s platnosťou originálu, z ktoých kaŽdý účastnĺkobdrŽĺ jedno
vyhotovenie v listinnej podobe, resp. na Trvanlivom médiu, ktoľéje dostupné Klientovi,
Zmluva je platná dňom podpĺsania poslednej zmluvnej strany a úöinná dňom poskýnutia úveru Klientovi' Ak sa
niektoré ustanovenie Zmluvy stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neÚčinné,táto skutočnosť nebude
mať vplyv na platnosť' účinnosťa vymáhatel'nosť ostatných ustanovenĺ Zmluvy,
Zmluvné stľany sa dohodli, Že pokial'v Zmluve nie je dohodnuté iné dojednanie, spravujti sa ich právne vzťahy

Obchodným zákonnĺkom'
ţ{ĺ}ül .

P0ďPlsY ZMLUVNÝCH sTRAr

iţ4lvi

Veľitel':

'31';

{ţ'ĺl

VÚB Leasinď,1üi:Ś.,.]'.i,-':

Dňa:

1

ĺ' 11914

2020

Klient:

Dopravný podnik mesta

Dňa:
Konajúci:

Konajúci:
Mgľ' Adrĺana Brázdová
manaŽér klientskych

Zmluva o ílnancovanĺ (ťlver na DT do 3,5t) k

oP č. LzLl20/6'1875 (384069732)

r

n

111trg142020
lco :531

306561

Radovan
Konateľ
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