ZMLUVA O ÚVERE č. LZL/18/10370
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 s primeraným použitím § 497 a nasled. Obchodného zákonníka
v platnom znení (ďalej ako „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

(1)

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o.
so sídlom Košovská 1, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31579183, IČ DPH: SK2020467350, DIČ: 2020467350
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3218858257/0200
IBAN: SK2002000000003218858257, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Registrácia: Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 2223/R, Oddiel: Sro
(ďalej ako Dlžník)
a

(2)

VÚB Leasing, a. s.
so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25
IČO: 31318045, DIČ: 2020369626, IČ DPH: SK2020369626
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 113355/0200
IBAN: SK8002000000000000113355, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 313/B
(ďalej ako "Veriteľ")
(každý samostatne ako "Strana" a spoločne ako "Strany").

1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
(a) Všeobecné obchodné podmienky, ktoré stanovujú podrobné práva a povinnosti Strán; a
(b) Splátkový kalendár, určujúci výšku a splatnosť jednotlivých splátok úveru; a
(c) Cenník; a
(d) vzor Preberacieho protokolu.
Každý odkaz na túto Zmluvu znamená odkaz na text tejto Zmluvy, ako aj všetky jej prílohy v aktuálnom znení, pokiaľ nie je výslovne
uvedené inak.
Výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený vo Všeobecných obchodných podmienkach,
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a jej príloh je rozhodujúci text tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi
Všeobecnými obchodnými podmienkami a ostatnými prílohami tejto Zmluvy sú rozhodujúce ostatné prílohy tejto Zmluvy.
Strany sa dohodli, že pri ustanoveniach Zmluvy obsahujúcich viacero alternatív (sú označené symbolom „ý“ alebo „¨“) je pre
Strany záväzná len alternatíva označená symbolom „ý“. Strany berú na vedomie, že v rámci jedného ustanovenia (článku) Zmluvy
môžu byť podľa predchádzajúcej vety platne označené aj viaceré alternatívy. Alternatíva (ustanovenie) označená symbolom „¨“ nie
je pre Strany záväzná a pre žiadnu zo Strán z nej nevyplývajú práva ani povinnosti.

2.

PREDMET FINANCOVANIA

2.1
2.2

Druh Predmetu financovania:
Nákladné vozidlo
Predmet financovania:
Komunálne vozidlo MAN TGM 18.290 4x4 BB s príslušenstvom
č. karosérie:
WMAN38ZZXKY384681
rok výroby:
2018
Kúpna cena Predmetu financovania: 223 837,20 EUR s DPH

2.3
2.4
2.5

Dodávateľ:
KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 31641440
Adresa Dodávateľa pre účely uplatnenia reklamácie alebo sťažnosti:
KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 31641440

3.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚVERU

3.1

Úroková sadzba:

3.2
3.3
3.4

ý fixná
¨ viazaná na EURIBOR
Obdobie fixácie úrokovej sadzby: Počas celej doby platnosti zmluvy.
Zabezpečenie: Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva (ZPVP)
Dojednanie spätnej kúpy v Kúpnej zmluve
¨ požadované
ý nepožadované
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3.5

Časť kúpnej ceny vrátane DPH za Predmet financovania, ktorú je Dlžník povinný zaplatiť Dodávateľovi na základe Kúpnej zmluvy
pred čerpaním úveru je
67 151,16 EUR.
3.6 Výška úveru poskytovaná Veriteľom Dlžníkovi na financovanie kúpy Predmetu financovania je
156 686,04 EUR.
3.7 Strany sa dohodli, že Veriteľ po splnení všetkých podmienok pre poskytnutie úveru Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy zaplatí finančné
prostriedky úveru na bankový účet Dodávateľa. Dlžník týmto potvrdzuje Veriteľovi v zmysle ustanovenia § 562 Občianskeho
zákonníka to, že Dodávateľ je oprávnený prijať plnenie - sumu úveru podľa tejto Zmluvy, čím Veriteľ splní svoju povinnosť
poskytnúť Dlžníkovi finančné prostriedky - úver. Bankový účet Dodávateľa je SK3175000000004001595972.
3.8 Doba splácania úveru je
48 mesiacov
3.9 Administratívny poplatok je vo výške
0,00 EUR.
3.10 Povinnosť Veriteľa vyplatiť Dlžníkovi úver zaniká, ak Dlžník nesplní všetky podmienky pre čerpanie úveru podľa Zmluvy najneskôr
do 19.01.2019.
3.11 V prípade, ak dôjde výlučne z dôvodu matematického zaokrúhľovania k zvýšeniu splátok úveru (centové zaokrúhľovanie) v
Splátkovom kalendári, ktorý bol Dlžníkovi doručený po poskytnutí úveru, v porovnaní s predbežným Splátkovým kalendárom pri
podpise Zmluvy, je Dlžník povinný platiť splátky úveru vo výške stanovenej Splátkovým kalendárom vyhotoveným pri podpise
Zmluvy, pričom splatnosť týchto splátok sa ale riadi Splátkovým kalendárom, ktorý bol Dlžníkovi doručený z dôvodu, že skutočný
deň poskytnutia úveru bol iný, ako bol predpokladaný pri uzatvorení Zmluvy.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

PODMIENKY POISTENIA PREDMETU FINANCOVANIA
Predmet financovania poistí:
ýKlient samostatne a na vlastné náklady
¨Klient na vlastné náklady prostredníctvom VUB Leasing, a.s.
Výška poistného za zmluvu: EUR s DPH
Povinné zmluvné poistenie:
¨ zahrnuté v splátkach
ý nezahrnuté v splátkach
Iné produkty poistenia:
¨ Poistenie právnej ochrany - DAS
¨ Poistenie finančnej straty - GAP
¨ iné
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V prípade, ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné
(obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto
Zmluvy. Strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo
čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby,
pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného
alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia tejto Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia
slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia,
ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
Ak v Zmluve alebo jej prílohách nie je uvedené inak, môžu Strany zmeny a doplnky tejto Zmluvy dojednať len formou písomného
dodatku podpísaného oboma Stranami.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Stranami ak nie je ďalej uvedené inak. Ak je Dlžník
povinnou osobou v zmysle Zákona o slobode informácií Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení Zmluvy
v_súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o slobode informácií.
V prípade, že je Dlžník povinnou osobou v zmysle Zákona o slobode informácií, je Dlžník povinný zverejniť zákonným spôsobom
túto Zmluvu, ako aj jej neskoršie uzavreté dodatky, a udržiavať Zmluvu a jej prípadné dodatky takto zverejnené minimálne po dobu
do úplného zániku všetkých záväzkov zo Zmluvy. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety má Dlžník tiež pri každej zo súvisiacich
zmlúv a dohôd, v ktorých sa táto Zmluva uvádza ako zabezpečená pohľadávka.
Strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, porozumeli jej obsahu, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok a po prečítaní ju na znak súhlasu podpísali.
PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Veriteľ:

Dlžník:

VÚB Leasing, a. s.

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o.

Dňa:

Dňa:

Konajúci:

Ing. Rastislav Bajtoš
vedúci oddelenia

Konajúci:

Ing. Marián Bielický
konateľ

Totožnosť podpisujúceho overil podľa dokladov totožnosti:
priezvisko a podpis zamestnanca/splnomocnenca VÚB Leasing, a. s.
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