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1
Úvodné ustanovenia
1.1	Tieto Všeobecné podmienky finančného leasingu spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. č. 201501 (ďalej len „VPFL“)
sa vzťahujú na každú zmluvu o finančnom leasingu uzavretú medzi spoločnosťou MercedesBenz Financial Services Slovakia s. r. o. (ďalej
len „prenajímateľ“) a jej zákazníkom ako nájomcom (ďalej len „nájomca“), ktorá odkazuje
na tieto VPFL (ďalej len „leasingová zmluva“).
1.2	Leasingová zmluva, ktorá odkazuje na tieto
VPFL, nemá charakter spotrebiteľskej zmluvy,
ani zmluvy o spotrebiteľskom úvere, keďže nájomca ako právnická osoba, resp. ako fyzická
osoba, ktorá uzavrela leasingovú zmluvu v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je spotrebiteľom.
1.3	V prípade odchylných dojednaní medzi ustanoveniami leasingovej zmluvy a znením týchto VPFL
majú prednosť ustanovenia leasingovej zmluvy.
2
Účel a predmet leasingovej zmluvy
2.1	Účelom leasingovej zmluvy je poskytnutie služby finančného leasingu prenajímateľom nájomcovi, t.j. služby, ktorá je charakterizovaná záväzkom prenajímateľa nadobudnúť do vlastníctva
hnuteľnú vec (ďalej len „predmet leasingu“)
podľa špecifikácie nájomcu od nájomcom určeného výrobcu, predajcu alebo iného subjektu,
ktorý je uvedený v leasingovej zmluve, prípadne
od samotného nájomcu (ďalej len „dodávateľ“)
a následne prenechať predmet leasingu nájomcovi do jeho užívania po dohodnutú dobu a za
dohodnutých podmienok a záväzkom nájomcu
uhradiť za to prenajímateľovi dohodnutú odplatu bez ohľadu na stav a prevádzkyschopnosť
predmetu leasingu, a pre ktorú je ďalej charakteristické najmä to, že prenajímateľ nezodpovedá za akékoľvek vady predmetu leasingu, ani za
jeho vlastnosti alebo použiteľnosť na akýkoľvek
účel, že nebezpečenstvo akejkoľvek škody na
predmete leasingu alebo inej škody vzniknutej
nájomcovi alebo akejkoľvek inej osobe v súvislosti s prevádzkou predmetu leasingu, ako aj
akékoľvek náklady spojené s užívaním predmetu leasingu znáša výlučne nájomca, a že nájomca má právo po uplynutí dohodnutej doby leasingu nadobudnúť za dohodnutých podmienok
a dohodnutým spôsobom predmet leasingu do
svojho vlastníctva (všetko ďalej len „leasing“).
2.2	Predmetom leasingovej zmluvy je najmä povinnosť prenajímateľa nadobudnúť predmet leasingu do svojho vlastníctva a právo nájomcu predmet leasingu držať a užívať – v rozsahu v akom
to bude aktuálny stav predmetu leasingu umožňovať - a po uplynutí dohodnutej doby leasingu
ho nadobudnúť do svojho vlastníctva, a to všetko
spôsobom a za podmienok uvedených v leasingovej zmluve, za čo je nájomca povinný najmä
zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú odplatu
(leasingovú cenu) a platiť iné platby dohodnuté
v leasingovej zmluve.
2.3	Ak je predmetom leasingu cestné motorové alebo nemotorové vozilo alebo zvláštne motorové
alebo nemotorové vozidlo (ďalej iba „vozidlo“),
je nájomca ako prenajímateľom určený držiteľ
predmetu leasingu, ktorý je oprávnený rozhodovať o používaní vozidla, prevádzkovateľom predmetu leasingu v zmysle príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2.4	Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
sa spravujú leasingovou zmluvou, ktorá je
vzhľadom na vyššie definovaný účel leasingovej
zmluvy uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných
strán neupravené v leasingovej zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinnosti z leasingovej zmluvy sa nepoužijú, a to
ani analogicky, zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka a ani Občianskeho zákonníka
o pomenovaných zmluvách (tretia časť, hlava II
Obch. Z. a ôsma časť, hlava II a nasl. Obč. Z.).
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3
Predmet leasingu
3.1	Predmetom leasingu môže byť najmä motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo určené na
prepravu osôb, zvierat alebo tovaru vyrobené
na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách.
3.2	Predmet leasingu je v leasingovej zmluve definovaný identifikačnými údajmi, ktoré vychádzajú zo špecifikácie predmetu leasingu uvedenej
v kúpnej zmluve na predmet leasingu pôvodne
uzatvorenej medzi nájomcom a dodávateľom,
prípadne v objednávke nájomcu pre dodávateľa predmetu leasingu alebo je inak nájomcom
oznámená dodávateľovi, prípadne prenajímateľovi (ďalej len „špecifikácia“). Nájomca zodpovedá za správnosť špecifikácie. V prípade, ak
v čase uzavretia leasingovej zmluvy ešte nie
sú známe všetky identifikačné údaje predmetu
leasingu (napr. pri objednávke nového vozidla),
budú pre chýbajúce identifikačné údaje predmetu leasingu rozhodné údaje podľa preberacieho
protokolu (bod 6.5) alebo faktúry dodávateľa na
kúpnu cenu za predmet leasingu, ktorú vystaví
dodávateľ predmetu leasingu prenajímateľovi
(ďalej len „dodávateľská faktúra“); v prípade
odlišných údajov majú prednosť údaje v dodávateľskej faktúre. V prípade, ak v čase od podpisu
leasingovej zmluvy do prevzatia predmetu leasingu dôjde k zmene niektorých identifikačných
údajov predmetu leasingu uvedených v leasingovej zmluve, a prenajímateľ napriek tomu leasingovú zmluvu nevypovie, budú pre identifikáciu predmetu leasingu rozhodné údaje podľa
preberacieho protokolu.
3.3	Nedostatočná alebo nesprávna identifikácia
predmetu leasingu v leasingovej zmluve alebo
preberacom protokole nemá vplyv na platnosť
ani účinnosť leasingovej zmluvy, ani na povinnosť nájomcu platiť leasingové splátky; v takom
prípade je predmetom leasingu hnuteľná vec,
ktorú nájomca skutočne prevzal od dodávateľa, ak prenajímateľ túto vec nadobudol počas
doby leasingu do svojho vlastníctva, tým nie je
dotknuté právo prenajímateľa vypovedať leasingovú zmluvu.
3.4	Prenajímateľ je povinný najneskoršie v okamžiku prevzatia predmetu leasingu nájomcom podľa článku 6 týchto VPFL nadobudnúť predmet
leasingu od dodávateľa za kúpnu cenu určenú
podľa bodu 9.5; v prípade, ak sa na predmet leasingu vzťahuje výhrada vlastníctva dodávateľa,
postačí ak prenajímateľ nadobudne predmet
leasingu až zaplatením kúpnej ceny dodávateľovi, ak k úplnému zaplateniu kúpnej ceny dôjde
do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu leasingu
nájomcom. Prenajímateľ nadobúda predmet leasingu od dodávateľa podľa všeobecných predajných podmienok dodávateľa, ak existujú, inak
za obvyklých podmienok.
3.5	Skutočnosť, že prenajímateľ nadobudne predmet leasingu do svojho vlastníctva až po lehote uvedenej v bode 3.4, nezakladá v prípade,
ak nájomca aj napriek tejto skutočnosti mohol
predmet leasingu prevziať a užívať, žiadne nároky nájomcu voči prenajímateľovi, najmä žiadne
právo domáhať sa odkladu, zníženia alebo zľavy
z akejkoľvek leasingovej splátky, alebo akejkoľvek inej platby podľa leasingovej zmluvy.
3.6	Podpisom leasingovej zmluvy nájomca výslovne
potvrdzuje, že mu nie je známa žiadna prekážka, ktorá by bránila prenajímateľovi, aby nadobudol od dodávateľa predmet leasingu do svojho
vlastníctva. Nájomca výslovne prehlasuje, že
najneskôr ku dňu podpisu leasingovej zmluvy
zanikli jeho práva voči dodávateľovi na dodanie
predmetu leasingu, ako aj právo na jeho nadobudnutie do vlastníctva nájomcu vyplývajúce
mu z akejkoľvek kúpnej zmluvy uzavretej medzi
ním a dodávateľom alebo z akejkoľvek objednávky voči dodávateľovi.
3.7	Výber dodávateľa, ako aj ním dodávaného predmetu leasingu, je výlučne vecou nájomcu. Prenajímateľ nezodpovedá za vlastnosti predmetu

leasingu, za vhodnosť a spôsobilosť predmetu
leasingu k nájomcom zamýšľanému účelu použitia, za technickú spôsobilosť predmetu leasingu, kvalitatívne parametre a súlad so slovenskými a medzinárodnými technickými normami
a všeobecne záväznými právnymi predpismi;
za toto všetko je v plnom rozsahu zodpovedný
nájomca. Prenajímateľ nezodpovedá ani za porušenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za žiadne faktické
alebo právne vady predmetu leasingu a tieto
skutočnosti nemajú žiadny vplyv na práva a povinnosti nájomcu podľa leasingovej zmluvy.
Žiadny vplyv na práva a povinnosti nájomcu
podľa leasingovej zmluvy nemá ani akákoľvek
trvalá alebo prechodná nemožnosť používania
predmetu leasingu na obvyklý alebo nájomcom
zamýšľaný účel.
4
Doba leasingu
4.1	Dĺžka doby leasingu je uvedená v leasingovej
zmluve.
4.2	Doba leasingu začína plynúť dňom, kedy nájomca prevzal od dodávateľa predmet leasingu
(ďalej len „prevzatie predmetu leasingu“).
4.3	Doba leasingu sa skončí uplynutím doby uvedenej v leasingovej zmluve, a to v deň, ktorý sa
číselne zhoduje s dňom začiatku doby leasingu; ak takého dňa v poslednom kalendárnom
mesiaci doby leasingu niet, potom v posledný
deň takého mesiaca. Ak dôjde k predčasnému
ukončeniu leasingovej zmluvy, doba leasingu sa
skončí dňom zániku leasingovej zmluvy.
4.4	Dohodnutá doba leasingu sa môže predĺžiť písomnou dohodou zmluvných strán.
5
Dodanie predmetu leasingu nájomcovi
5.1	Predmet leasingu dodá nájomcovi dodávateľ, dátum dodania vychádza z kúpnej zmluvy/dodávateľskej faktúry na predmet leasingu pôvodne
uzavretej medzi dodávateľom a nájomcom alebo
z objednávky nájomcu voči dodávateľovi alebo
z inej dohody medzi dodávateľom a nájomcom.
Prenajímateľ nezodpovedá za omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu leasingu.
5.2	Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k prevzatiu
predmetu leasingu ani do šiestich mesiacov
odo dňa uzavretia leasingovej zmluvy, každá zo
zmluvných strán je oprávnená od leasingovej
zmluvy odstúpiť, ustanovenie bodu 6.9 týmto
nie je dotknuté.
6
Prevzatie predmetu leasingu
6.1	Nájomca je povinný dostaviť sa na výzvu dodávateľa k prevzatiu predmetu leasingu na miesto
a v čase určenom v tejto výzve a prevziať od
dodávateľa predmet leasingu (ak nie je ďalej
uvedené inak). Predmet leasingu prevezme nájomca od dodávateľa v mene prenajímateľa, na
čo ho prenajímateľ podpisom leasingovej zmluvy splnomocňuje a nájomca toto splnomocnenie
prijíma.
6.2	Nájomca je povinný uskutočniť pri prevzatí
predmetu leasingu podrobnú prehliadku a preskúšanie celého predmetu leasingu; ak je predmetom leasingu vozidlo, nájomca je povinný
uskutočniť s predmetom leasingu skúšobnú
jazdu. Nájomca je ďalej povinný skontrolovať
súlad výrobných čísiel a iných identifikačných
údajov predmetu leasingu s údajmi uvedenými
vo všetkých príslušných dokumentoch, najmä
v leasingovej zmluve a preberacom protokole,
osvedčení o evidencii, prípadne technickom
osvedčení alebo inom obdobnom preukaze.
6.3	Nájomca je oprávnený prevziať predmet leasingu od dodávateľa iba v stave zodpovedajúcom
špecifikácii, bez právnych alebo faktických vád
neuvedených v špecifikácii; prevzatie predmetu
leasingu, ktorý by mal zjavné vady a nedostatky,
a to i odstrániteľné, neuvedené v takejto špecifikácii je nájomca povinný odmietnuť. Nájomca
je tiež povinný odmietnuť prevziať predmet
leasingu, ktorý by nebol odovzdaný s úplným
1 z 12

príslušenstvom, ktorým sa rozumie najmä
osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie
alebo iný obdobný preukaz predmetu leasingu,
servisná knižka, návod na obsluhu, všetky kľúče od predmetu leasingu, tabuľka s evidenčným
číslom, prípadne tabuľka so zvláštnym číslom
a všetko ďalšie príslušenstvo predmetu leasingu uvedené v kúpnej zmluve, osvedčení o evidencii, prípadne v technickom osvedčení alebo
obdobnom preukaze, preberacom protokole, dodávateľskej faktúre, ak bola vystavená, prípadne
aj v leasingovej zmluve.
6.4	Nájomca nie je oprávnený prevziať predmet
leasingu od dodávateľa, ak nájomca neuhradil
prenajímateľovi prvú leasingovú splátku, spracovateľský poplatok za vyhotovenie zmluvy, ako
aj 1. navýšenú leasingovú splátku (ak sa na nej
prenajímateľ a nájomca dohodli v leasingovej
zmluve). Nájomca ďalej nesmie prevziať predmet leasingu, ak predmet leasingu nie je poistený v súlade s článkom 27 týchto VPFL, a ak
nie je uzatvorená zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu
leasingu v súlade s článkom 26 týchto VPFL;
v prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá
nájomca za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením tejto povinnosti prenajímateľovi, dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe.
Nároky prenajímateľa na zmluvnú pokutu, ako
ani právo prenajímateľa vypovedať leasingovú
zmluvu týmto nie sú dotknuté.
6.5	O prevzatí predmetu leasingu musí byť spísaný
preberací protokol podľa vzoru, ktorý odovzdal
prenajímateľ nájomcovi pri podpise leasingovej
zmluvy alebo obdobný preberací protokol obsahujúci údaje uvedené v takomto vzore (ďalej len
„preberací protokol“). Preberací protokol podpíše nájomca a dodávateľ. Nájomca nie je oprávnený prevziať predmet leasingu bez riadneho
spísania preberacieho protokolu (t.j. v preberacom protokole nesmú byť uvedené akékoľvek
výhrady).
6.6	Podpisom preberacieho protokolu nájomca potvrdzuje, že prevzal predmet leasingu bez vád
a v stave zodpovedajúcom špecifikácii. Ak nájomca v rozpore s ustanoveniami tohto článku
VPFL prevezme od dodávateľa predmet leasingu
bez riadne podpísaného preberacieho protokolu podľa bodu 6.5, potom sa samotné prevzatie
predmetu leasingu vo vzťahu k prenajímateľovi
považuje za potvrdenie skutočnosti, že nájomca
prevzal predmet leasingu bez vád a v stave zodpovedajúcom špecifikácii. Právo prenajímateľa
na náhradu škody, ktorá mu uvedeným porušením povinnosti nájomcu vznikne, ako aj právo
prenajímateľa vypovedať z tohto dôvodu leasingovú zmluvu, ostáva zachované.
6.7	Nájomca je povinný doručiť prenajímateľovi
preberací protokol a dodávateľskú faktúru do
troch pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu leasingu.
6.8	Nájomca je povinný najneskoršie v deň prevzatia
predmetu leasingu prevziať od dodávateľa jeho
servisné a záručné podmienky a s týmito servisnými a záručnými podmienkami, ako aj so sieťou
autorizovaných servisov výrobcu predmetu leasingu sa bezodkladne a dôkladne oboznámiť.
6.9	Ak nájomca v dôsledku porušenia svojich povinností vyplývajúcich mu z leasingovej zmluvy
neprevezme predmet leasingu ani do šiestich
mesiacov odo dňa uzavretia leasingovej zmluvy,
vzniká prenajímateľovi v posledný deň tejto lehoty právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR
7
Vady predmetu leasingu
7.1	Prenajímateľ nezodpovedá za žiadne vecné alebo právne vady predmetu leasingu, bez ohľadu
na to, či tieto vady už existovali v čase prevzatia
predmetu leasingu alebo vzniknú až po prevzatí
predmetu leasingu. Prenajímateľ nezodpovedá
za žiadne škody ani náklady, vzniknuté nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe v súvislosti
s vadami predmetu leasingu.
7.2	Nájomca je povinný odmietnuť prevzatie predmetu leasingu, ktorý nezodpovedá špecifikácii
alebo ktorý má akúkoľvek vadu (vrátane odstrániteľnej) alebo ktorý by nebol odovzdaný
VPFL č. 201601 platné od 1. 5. 2016

s úplným príslušenstvom podľa bodu 6.3 (ďalej
len “vadný predmet leasingu”).
7.3	V prípade, že nájomca odmietne prevziať vadný predmet leasingu, je nájomca povinný túto
skutočnosť neodkladne písomne oznámiť prenajímateľovi a doložiť ju protokolom o odmietnutí
prevzatia predmetu leasingu, ktorý vyhotoví
s dodávateľom a v ktorom budú uvedené vytknuté vady a nedostatky predmetu leasingu. Protokol o odmietnutí prevzatia predmetu leasingu
musí byť podpísaný nájomcom a dodávateľom.
7.4	Ak prenajímateľ po odstránení vytýkaných vád
predmetu leasingu opätovne vyzve nájomcu na
prevzatie predmetu leasingu, je nájomca povinný dostaviť sa na ďalšiu výzvu dodávateľa k prevzatiu predmetu leasingu, v ďalšom sa postupuje podľa článku 6 týchto VPFL.
7.5
Prenajímateľ podpisom leasingovej zmluvy postupuje nájomcovi s účinnosťou od okamihu
prevzatia predmetu leasingu všetky práva z vád
predmetu leasingu (vrátane práv zo záruky)
okrem práva odstúpiť alebo inak ukončiť kúpnu
zmluvu medzi dodávateľom a prenajímateľom
na predmet leasingu (ďalej len „obstarávateľská zmluva“) a práva požadovať alebo prijať
náhradný predmet leasingu alebo zľavu z konečnej kúpnej ceny; nájomca nie je oprávnený tieto
práva ďalej postúpiť na inú osobu. V prípade, ak
nebude možné postúpiť práva z vád predmetu leasingu podľa predchádzajúcej vety z dôvodov na
strane dodávateľa, prenajímateľ podpisom leasingovej zmluvy splnomocňuje nájomcu na uplatnenie týchto práv (v rozsahu uvedenom v prvej vete
tohto bodu) voči dodávateľovi v mene prenajímateľa na náklady nájomcu a nájomca toto splnomocnenie prijíma. Zánikom leasingovej zmluvy
z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou riadneho
zániku leasingovej zmluvy uzatvorením zmluvy
o kúpe použitej veci sa toto postúpenie zrušuje
ku dňu zániku leasingovej zmluvy s tým, že všetky práva z vád predmetu leasingu (vrátane práv
zo záruky) existujúce v čase takého zániku leasingovej zmluvy prejdú opätovne na prenajímateľa; resp. týmto okamihom zaniká plnomocenstvo
udelené podľa tohto bodu.
7.6	Nájomca je povinný riadne, včas a v súlade so
záručnými podmienkami (ak existujú) uplatniť
voči dodávateľovi všetky nároky uvedené v bode
7.5 tohto článku, a to vo vlastnom mene, na
vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
7.7	Nájomca nie je oprávnený vykonať akýkoľvek
úkon smerujúci k zániku obstarávateľskej zmluvy. Akýkoľvek úkon smerujúci k výmene vadného predmetu leasingu za inú bezvadnú vec je
nájomca oprávnený uskutočniť len so súhlasom
prenajímateľa a len s jeho súčinnosťou; samotná výmena vadného predmetu leasingu za inú
bezvadnú vec vždy podlieha predchádzajúcemu
písomnému súhlasu prenajímateľa. V prípade
existencie vád predmetu leasingu zakladajúcich
právo prenajímateľa odstúpiť od obstarávateľskej zmluvy alebo túto inak ukončiť, sa zmluvné
strany môžu dohodnúť na ukončení leasingovej
zmluvy a následnom ukončení obstarávateľskej
zmluvy prenajímateľom. V uvedenej dohode
bude zároveň uvedený spôsob vysporiadania
vzájomných nárokov medzi prenajímateľom
a nájomcom, inak sa postupuje ako pri predčasnom ukončení leasingovej zmluvy. Po riadnom
splnení záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tohto
vysporiadania postúpi prenajímateľ na nájomcu
bezodplatne všetky svoje nároky voči dodávateľovi vyplývajúce mu z obstarávateľskej zmluvy, z jej zániku alebo z vád predmetu leasingu
a vydá mu plnenia prijaté v tejto súvislosti od
dodávateľa, ak tieto neboli započítané so záväzkami nájomcu alebo ak z vysporiadania nevyplýva niečo iné.
8
Evidencia vozidiel
8.1	Ustanovenia tohto článku sa použijú len v prípade, ak je predmetom leasingu vozidlo podliehajúce zákonom ustanovenej evidencii vozidiel.
8.2	Nájomca je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa
prevzatia predmetu leasingu na vlastné náklady
prihlásiť na príslušnom orgáne predmet leasingu do zákonom ustanovenej evidencie vozidiel
(ďalej len „evidencia“) alebo oznámiť zmeny

v evidencii tak, aby bol prenajímateľ evidovaný ako vlastník predmetu leasingu a nájomca
ako držiteľ predmetu leasingu alebo osvedčenia o evidencii predmetu leasingu (ďalej len
„držiteľ“). Na tie úkony, ktoré vo vzťahu k evidencii vykonáva v zmysle právnych predpisov
vlastník vozidla udelí prenajímateľ nájomcovi
plnomocenstvo.
8.3	Nájomca je povinný nechať si vystaviť osvedčenie o evidencii predmetu leasingu (resp. zapísať
zmeny do existujúceho osvedčenia o evidencii),
pričom výsledkom musí byť, že ako vlastník
predmetu leasingu bude uvedený prenajímateľ
a ako držiteľ musí byť uvedený nájomca. Nájomca je povinný najneskôr do 7 dní doručiť prenajímateľovi fotokópiu osvedčenia o evidencii časť II.
8.4	V prípade, ak prenajímateľovi nebude doručená
fotokópia osvedčenia časť II o evidencii ani do
30 dní od prevzatia predmetu leasingu, alebo ak
prenajímateľovi bude doručená fotokópia osvedčenia o evidencii časť II v rozpore s ustanoveniami tohto článku, prenajímateľ je oprávnený
požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR.
8.5	Nájomca je povinný umiestniť na predmet leasingu tabuľku s evidenčným číslom a zabezpečiť jej umiestnenie na predmete leasingu po celý
čas doby leasingu.
8.6	Ak bez toho, aby to bolo v rozpore s leasingovou
zmluvou, dôjde k zmene údajov evidovaných
v evidencii, je nájomca povinný najneskôr do 7
dní oznámiť tieto zmeny príslušnému orgánu,
ktorý vedie evidenciu. Nájomca je povinný oznámiť každú zmenu v evidencii prenajímateľovi,
a to najneskôr do 5 pracovných dní. V prípade
vydania nového osvedčenia o evidencii časť II je
nájomca povinný doručiť prenajímateľovi fotokópiu nového osvedčenia o evidencii časť II, a to
najneskôr do 5 pracovných dní od zmeny alebo
vystavenia osvedčenia o evidencii časť II.
8.7	Nájomca je povinný po celú dobu leasingu na
vlastné náklady zabezpečiť, aby bol predmet leasingu evidovaný v evidencii a aby bol prenajímateľ v evidencii vedený ako vlastník predmetu
leasingu a nájomca ako jeho držiteľ. Nájomca
je ďalej povinný zabezpečiť, aby bol prenajímateľ po celú dobu leasingu uvedený v osvedčení
o evidencii ako vlastník predmetu leasingu a nájomca ako držiteľ.
8.8	Nájomca podpisom leasingovej zmluvy udeľuje
prenajímateľovi plnomocenstvo na všetky úkony
týkajúce sa evidencie predmetu leasingu (najmä
na ohlásenie prevodu držby predmetu leasingu,
zmien vykonaných na predmete leasingu, trvalej
zmeny farby alebo farebného vyhotovenia, krádeže vozidla, ako aj na vyradenie z evidencie)
a zaväzuje sa toto plnomocenstvo až do zániku
leasingovej zmluvy neodvolať. Prenajímateľ je
oprávnený (nie však povinný) na základe takto
udeleného plnomocenstva vykonať v mene nájomcu a na náklady nájomcu všetky úkony potrebné na zosúladenie evidencie so skutočným
stavom a s ustanoveniami tohto článku.
8.9	Nájomca je povinný na výzvu prenajímateľa
predložiť tomuto na nahliadnutie originál osvedčenia o evidencii alebo mu doručiť fotokópiu
originálu osvedčenia o evidencii, a to najneskôr
do 14 dní odo dňa doručenia výzvy nájomcovi.
Všetky náklady s tým spojené znáša nájomca.
9

 úpna cena, leasingová cena, leasingové
K
splátky
9.1	Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi
leasingovú cenu (ďalej len „leasingová cena”)
pozostávajúcu z leasingových splátok (vrátane
1. navýšenej leasingovej splátky alebo iných
osobitných leasingových splátok, ak boli dohodnuté) a odkupnej ceny.
9.2	Základom pre stanovenie leasingovej ceny predmetu leasingu je predbežná leasingová cena
uvedená v leasingovej zmluve (ďalej len ako
„predbežná leasingová cena“).
9.3	Predbežná leasingová cena predmetu leasingu
je stanovená dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom. Predbežná leasingová cena je tvorená súčtom predbežných leasingových splátok
a kúpnej ceny uvedenej v leasingovej zmluve,
za ktorú bude mať nájomca po ukončení doby
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leasingu právo kúpiť od prenajímateľa predmet leasingu do svojho vlastníctva (ďalej len
„odkupná cena“). Počet, výška a periodicita
platenia predbežných leasingových splátok je
uvedená v leasingovej zmluve, prípadne v prílohe leasingovej zmluvy nazvanej „Prehľad
predbežných leasingových splátok“ (ďalej len
„prehľad splátok“). V prehľade splátok sú uvedené aj kalendárne mesiace splatnosti predbežných leasingových splátok (určením poradového
čísla, v akom daný mesiac splatnosti nasleduje
po prevzatí predmetu leasingu nájomcom od
dodávateľa, počnúc mesiacom, kedy k takému
prevzatiu došlo).
9.4	Predbežná leasingová cena je stanovená pri
predbežnej kúpnej cene (t.j. pri predbežnej výške kúpnej ceny, za ktorú by mal prenajímateľ
nadobudnúť do svojho vlastníctva predmet leasingu), ktorá je uvedená v leasingovej zmluve
(ďalej iba ako „predbežná kúpna cena“). Predbežná kúpna cena je stanovená výlučne na základe dohody medzi dodávateľom a nájomcom.
Do doby prevzatia predmetu leasingu môže byť
kúpna cena zmenená dohodou medzi nájomcom
a dodávateľom, nie však viac než o 10% predbežnej kúpnej ceny, prenajímateľ bude takto
zmenenú výšku kúpnej ceny akceptovať. Zmena
kúpnej ceny o viac než 10% predbežnej kúpnej
ceny je možná len na základe písomnej dohody
medzi nájomcom a prenajímateľom. V prípade,
ak kúpna cena bude zmenená, nájomca je povinný sa pred prevzatím predmetu leasingu od
dodávateľa informovať u prenajímateľa o zmenenej výške prvej leasingovej splátky.
9.5	Konečná kúpna cena je cena, za ktorú nadobudne prenajímateľ od dodávateľa predmet
leasingu. Výška konečnej kúpnej ceny je zhodná s predbežnou kúpnou cenou uvedenou v leasingovej zmluve alebo zmenenou podľa bodu
9.4. Nájomca podpisom preberacieho protokolu
potvrdí svoj súhlas s konečnou kúpnou cenou
predmetu leasingu (v ďalšom len “konečná kúpna cena“).
9.6	Leasingová cena je tvorená súčtom konečných
leasingových splátok (ďalej len „leasingové
splátky“) a odkupnej ceny. Leasingová cena sa
určí úpravou predbežnej leasingovej ceny v závislosti od konečnej kúpnej ceny. Pomer medzi
predbežnou leasingovou cenou a leasingovou
cenou je zhodný s pomerom medzi predbežnou kúpnou cenou a konečnou kúpnou cenou,
pričom výška odkupnej ceny ostáva zachovaná
a mení sa len výška leasingových splátok spôsobom uvedeným v bode 9.7.
9.7	Výška leasingových splátok (vrátane 1. navýšenej leasingovej splátky, ak sa na nej prenajímateľ a nájomca dohodli v leasingovej zmluve) sa
určí úpravou predbežných leasingových splátok
tak, aby bol pomer medzi predbežnou leasingovou splátkou a leasingovou splátkou so zhodnými poradovými číslami rovnaký ako pomer
medzi predbežnou kúpnou cenou zníženou o odkupnú cenu a konečnou kúpnou cenou zníženou
o odkupnú cenu.
9.8	Konkrétny dátum splatnosti jednotlivých leasingových splátok je závislý odo dňa prevzatia
predmetu leasingu od dodávateľa. Prvá leasingová splátka (ako aj 1. navýšená leasingová
splátka, ak sa na nej prenajímateľ a nájomca
dohodli v leasingovej zmluve) je splatná v deň,
kedy nájomca prevezme od dodávateľa predmet
leasingu. Ak nájomca prevezme predmet leasingu v období medzi prvým až pätnástym dňom
kalendárneho mesiaca, druhá a každá ďalšia
leasingová splátka sú splatné vždy v prvý deň
kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má leasingová splátka podľa leasingovej zmluvy alebo
prehľadu splátok zaplatiť. Ak nájomca prevezme
predmet leasingu po pätnástom dni kalendárneho mesiaca, druhá a každá ďalšia leasingová
splátka sú splatné v pätnásty deň kalendárneho
mesiaca, v ktorom sa má daná leasingová splátka podľa leasingovej zmluvy alebo prehľadu
splátok zaplatiť.
9.9	Po prevzatí predmetu leasingu prenajímateľ
vyhotoví v súlade s pravidlami uvedenými v bodoch 9.6 až 9.8 splátkový kalendár, ktorý bude
obsahovať výšku, počet a splatnosť všetkých
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leasingových splátok (ďalej len „splátkový
kalendár“). Prenajímateľ odošle splátkový kalendár do siedmych kalendárnych dní odo dňa,
kedy mu bude doručený preberací protokol podľa bodu 6.5. Nájomca je povinný zabezpečiť riadne prevzatie splátkového kalendára. Ak nájomca
neprevezme splátkový kalendár a poštová zásielka obsahujúca splátkový kalendár odoslaná
na adresu nájomcu sa vráti prenajímateľovi ako
nedoručená, má prenajímateľ právo vypovedať
leasingovú zmluvu. Zaplatenie druhej leasingovej splátky sa považuje za potvrdenie prevzatia
splátkového kalendára.
9.10	Vyhotovenie splátkového kalendára je výlučne
záležitosťou prenajímateľa; skutočnosť, že splátkový kalendár nie je v čase uzavretia leasingovej
zmluvy vyhotovený, nemá žiaden vplyv na platnosť alebo účinnosť leasingovej zmluvy alebo na
povinnosť nájomcu platiť leasingové splátky.
9.11	Prenajímateľ má právo určiť za deň splatnosti druhej a každej ďalšej leasingovej splátky aj
neskorší deň než deň určený podľa bodu 9.8, ak
rozdiel medzi týmito dňami nebude väčší než 15
dní, s čím nájomca výslovne súhlasí; takéto určenie dátumu splatnosti podľa tohto bodu je účinné
doručením splátkového kalendára nájomcovi.
9.12	Splátkový kalendár je ako dohoda o platbách zároveň faktúrou.
10
Záloha zaplatená dodávateľovi nájomcom
10.1	Ak nájomca zaplatil pred uzatvorením leasingovej zmluvy dodávateľovi zálohu na konečnú
kúpnu cenu za predmet leasingu a túto uviedol
v leasingovej zmluve (ďalej len „záloha na konečnú kúpnu cenu“), nájomca podpisom leasingovej zmluvy ubezpečuje prenajímateľa, že
má voči dodávateľovi právo na jej vrátenie, a zároveň splnomocňuje prenajímateľa na to, aby
v mene nájomcu vybral túto zálohu na konečnú kúpnu cenu, a to jej započítaním so svojou
povinnosťou voči dodávateľovi zaplatiť konečnú
kúpnu cenu alebo jej časť podľa obstarávateľskej zmluvy a prenajímateľ toto splnomocnenie
prijíma (ďalej len „poukážka“). O sumu, v akej
v dôsledku uvedeného započítania zanikne
povinnosť prenajímateľa zaplatiť dodávateľovi
konečnú kúpnu cenu budú znížené záväzky
nájomcu z leasingovej zmluvy, a to v poradí uvedenom v bode 13.6. Ak prenajímateľ zaplatí dodávateľovi celú konečnú kúpnu cenu, poukážka
podľa tohto bodu sa od počiatku zrušuje.
11
Platenie leasingových splátok
11.1	Nájomca je povinný uhrádzať leasingové splátky riadne a včas tak, aby boli v deň ich splatnosti pripísané na účet prenajímateľa. Nájomca
je povinný uhrádzať prenajímateľovi leasingové
splátky počas celej doby leasingu, bez ohľadu
na stav predmetu leasingu, jeho vady, prevádzkyschopnosť alebo možnosť nájomcu užívať
predmet leasingu. Akákoľvek vada predmetu
leasingu alebo nemožnosť užívania predmetu
leasingu nezakladá právo nájomcu pozastaviť
akúkoľvek platbu leasingovej splátky alebo jej
časti, ani domáhať sa voči prenajímateľovi jej
zníženia, zľavy alebo akejkoľvek inej výhody.
11.2	Ak budú niektoré leasingové splátky alebo ich
časť pripísané na účet prenajímateľa pred dobou
ich splatnosti, nájomca nemá z toho dôvodu voči
prenajímateľovi nárok na žiadnu zľavu alebo iné
plnenie.
11.3	Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má
právo jednostranne zvýšiť výšku leasingových
splátok, a teda aj leasingovej ceny (t.j. bez dodatočnej dohody zmluvných strán) spôsobom ďalej
uvedeným, ak po uzatvorení leasingovej zmluvy
dôjde ku zvýšeniu referenčnej sadzby o viac ako
jeden percentuálny bod (percentuálny bod je
jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt
uvedených v percentách). V takom prípade sa
zvýši výška doposiaľ nesplatných leasingových
splátok o čiastku, ktorá zodpovedá zvýšeniu referenčnej sadzby. Referenčnou sadzbou sa rozumie sadzba EURIBOR so splatnosťou 1 rok.
11.4	Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že prenajímateľ má právo jednostranne zmeniť výšku
leasingových splátok, odkupnej ceny a teda aj
leasingovej ceny (t.j. bez dodatočnej dohody

zmluvných strán) v prípade, ak po uzavretí leasingovej zmluvy dôjde k takým zmenám právnych predpisov, ktoré by sa bezprostredne dotkli
vzťahov upravených leasingovou zmluvou (napr.
výška sadzby DPH). V takom prípade sa výška
leasingových splátok, predajnej ceny a leasingovej ceny zmení o takú čiastku, ktorá bude zodpovedať príslušnej zmene právnych predpisov.
11.5	Ak nastane ktorýkoľvek z prípadov uvedených
v bodoch 11.3 a 11.4, prenajímateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi nájomcovi výšku
novo stanovených leasingových splátok, ako aj
dátum, od ktorého je taká zmena účinná. Z tohto
dôvodu prenajímateľ vyhotoví nový splátkový
kalendár. Nájomca je povinný dňom doručenia
tohto nového splátkového kalendára nové skutočnosti akceptovať, čo potvrdí doručením akceptovaného splátkového kalendára prenajímateľovi,
a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
nového splátkového kalendára. Akceptácia nového splátkového kalendára slúži len na potvrdenie
jeho správnosti; nedoručenie nájomcom akceptovaného splátkového kalendára vystaveného v súlade s bodmi 11.3 a 11.4 prenajímateľovi nemá
vplyv na povinnosť nájomcu platiť leasingové
splátky vo výške podľa nového splátkového kalendára; táto skutočnosť zakladá právo prenajímateľa vypovedať leasingovú zmluvu.
11.6	Prenajímateľ je výlučne podľa svojho uváženia
a v tých prípadoch, v ktorých to príslušné právne predpisy pripúšťajú, oprávnený zmenu výšky leasingových splátok podľa bodov 11.3 a 11.4
neuskutočniť.
12
Ostané poplatky, platby a náklady
12.1	Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi
spracovateľský poplatok za vyhotovenie leasingovej zmluvy (ďalej len „spracovateľský poplatok za vyhotovenie zmluvy“) vo výške uvedenej v leasingovej zmluve, ktorý je splatný v deň
uzavretia leasingovej zmluvy.
12.2	V prípade uzavretia zmluvy o postúpení práv
a povinností vyplývajúcich z leasingovej zmluvy
má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu
alebo budúceho nájomcu alebo oboch (spoločne a nerozdielne) spracovateľský poplatok za
postúpenie leasingovej zmluvy vo výške jednej
polovice spracovateľského poplatku za vyhotovenie zmluvy dohodnutého v leasingovej zmluve, minimálne však vo výške 350 EUR bez DPH
(ďalej len „spracovateľský poplatok za postúpenie zmluvy“). Prenajímateľ je oprávnený
rozhodnúť, voči komu si uplatní právo na spracovateľský poplatok za postúpenie zmluvy.
12.3	V prípade, ak dôjde k akejkoľvek zmene leasingovej zmluvy z dôvodov na strane nájomcu, alebo ak leasingová zmluva predčasne zanikne, má
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu ďalší
spracovateľský poplatok za zmenu leasingovej
zmluvy vo výške jednej polovice spracovateľského poplatku za vyhotovenie zmluvy dohodnutého v leasingovej zmluve, minimálne však vo
výške 350 EUR bez DPH (ďalej len „spracovateľský poplatok za zmenu zmluvy“).
12.4	Nájomca je v prípade uvedenom v bode 32.1 povinný platiť prenajímateľovi poistné za poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
predmetu leasingu inkasovaného prenajímateľom pre poisťovateľa alebo náhradu poistného
za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu leasingu, ktoré prenajímateľ uhradil a ktoré mu je
nájomca v zmysle bodu 32.2 povinný nahradiť
(ďalej spolu aj ako „platby inkasovaného poistného za poistenie zodpovednosti“).
12.5	Nájomca je v prípade uvedenom v bode 32.1 povinný platiť prenajímateľovi poistné za havarijné poistenie inkasované prenajímateľom pre poisťovateľa alebo náhradu poistného za havarijné
poistenie, ktoré prenajímateľ uhradil a ktoré mu
je nájomca v zmysle bodu 32.2 povinný nahradiť (ďalej spolu aj ako „platby inkasovaného
poistného za havarijné poistenie“).
12.6	Povinnosť nájomcu platiť prenajímateľovi platby inkasovaného poistného za poistenie zodpovednosti, platby inkasovaného poistného za
havarijné poistenie (ďalej spolu aj ako „platby
poistného“) sú vo vzťahu k prenajímateľovi
povinnosťami z leasingovej zmluvy; platby
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poistného sa vo vzťahu k prenajímateľovi považujú za platby podľa leasingovej zmluvy.
12.7	Nájomca je v prípade uvedenom v bode 33.1
povinný platiť prenajímateľovi náhradu poistného za poistenie schopnosti splácať (ďalej aj ako
„platby poistného za poistenie schopnosti
splácať“).
12.8	V prípade, ak leasingová zmluva predčasne
zanikne, má prenajímateľ právo požadovať od
nájomcu zúčtovaciu hodnotu, náklady súvisiace s majetkovou hodnotou a náklady súvisiace
s daňovou povinnosťou, tak ako sú definované
v bode 22.4, znížené o sumy uvedené v bode
22.5., ak nie je v týchto VPFL uvedené inak.
12.9	Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodli, že nájomca je povinný sám alebo prostredníctvom
tretej osoby poskytnúť v prospech prenajímateľa zabezpečenie svojich záväzkov z leasingovej
zmluvy, znáša nájomca všetky náklady súvisiace so zriadením a vznikom takéhoto zabezpečenia (napr. náklady súvisiace so zápisom záložného práva k zálohu v prospech prenajímateľa
do Notárskeho centrálneho registra záložných
práv), ak tieto náklady alebo ich časť uhradí prenajímateľ (ďalej len „náklady prenajímateľa
spojené so zabezpečením“), potom má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu ich náhradu,
ak sa nedohodnú inak.
12.10	Nájomca znáša všetky náklady priamo či nepriamo súvisiace s predmetom leasingu. V prípade, ak prenajímateľ uhradil niektoré náklady
súvisiace s predmetom leasingu za nájomcu
z dôvodu, že tento porušil niektorú zo svojich
povinností vyplývajúcich z leasingovej zmluvy,
prípadne z iných dôvodov alebo ak prenajímateľ
uhradil v súvislosti s predmetom leasingu alebo
jeho prevádzkou poistné, a to najmä v prípadoch
uvedených v bodoch 27.7, 31.3 alebo 34.3 (ďalej
len „náklady prenajímateľa spojené s predmetom leasingu“), má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu ich náhradu.
12.11	Prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu
náhradu všetkých nákladov spojených s prípadným vymáhaním splnenia akejkoľvek povinnosti nájomcu podľa leasingovej zmluvy, zmluvy,
ktorou bolo zriadené zabezpečenie nárokov
prenajímateľa z leasingovej zmluvy (ďalej len
„zabezpečovacia zmluva“), s ktorou je nájomca
alebo tretia osoba, ktorá uzavrela túto zabezpečovaciu zmluvu v omeškaní, vrátane všetkých
nákladov spojených s vymáhaním akejkoľvek
pohľadávky prenajímateľa, s vyhľadávaním
a odobratím predmetu leasingu nájomcovi alebo
tretej osobe, prípadne všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou zabezpečenia, nákladov na
právnu a sprostredkovateľskú pomoc, prípadne
ďalších nákladov vzniknutých prenajímateľovi
v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti
podľa leasingovej zmluvy alebo zabezpečovacej
zmluvy (ďalej len „náklady prenajímateľa spojené s vymáhaním pohľadávok“).
12.12	Prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu
poplatky za opakované služby, a to:
a)	poplatok za udelenie druhého a každého ďalšieho súhlasu prenajímateľa s užívaním predmetu
leasingu inou osobou podľa bodu 16.9 udeleného na základe žiadosti nájomcu, a to vo výške 50
EUR za každú osobu, ktorej sa udelený súhlas
týka;
b)	poplatok za štvrtú a každú ďalšiu kalkuláciu
predčasného ukončenia leasingu, t.j. kalkuláciu
výšky záväzkov, ktoré bude nájomca povinný
uhradiť prenajímateľovi v prípade postúpenia
všetkých práv a povinností nájomcu z leasingovej zmluvy na inú osobu alebo ukončenia platnosti leasingovej zmluvy pred uplynutím doby
leasingu dohodou prenajímateľa a nájomcu
(ďalej iba ako „kalkulácia predčasného ukončenia“), vykonanú prenajímateľom na základe
žiadosti nájomcu, a to vo výške 50 EUR za každú
takúto kalkuláciu predčasného ukončenia;
c)	poplatok za vystavenie tretieho a každého ďalšieho plnomocenstva prenajímateľa pre nájomcu alebo ním určenú osobu na právne úkony
týkajúce sa rovnakej zmeny v zákonom ustanovenej dopravnej evidencii vozidiel, a to vo výške
20 EUR za každé takéto plnomocenstvo; v poplatku podľa toho bodu nie sú zahrnuté náklady
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prenajímateľa spojené s úradným osvedčením
podpisov na ním udelených plnomocenstvách,
náhradu ktorých môže prenajímateľ od nájomcu
vždy požadovať.
	Vyhotovenie kalkulácie predčasného ukončenia
nemožno považovať za súhlas prenajímateľa
s postúpením práv a povinností nájomcu z leasingovej zmluvy, ani za dohodu o ukončení
leasingovej zmluvy; vyhotovenie kalkulácie
predčasného ukončenia rovnako nezakladá
prenajímateľovi žiadnu povinnosť takýto súhlas udeliť alebo dohodu o ukončení leasingovej
zmluvy s nájomcom uzavrieť.
13
Platobné podmienky a omeškanie
13.1	Nájomca je povinný platiť všetky platby podľa
leasingovej zmluvy alebo s leasingovou zmluvou súvisiace, najmä leasingové splátky, platby
poistného, poplatky náhrady nákladov uvedené v článku 12 týchto VPFL a zmluvné pokuty
(ďalej len „platba nájomcu“) bezhotovostnou
formou. Všetky platby sa považujú za zaplatené
až dňom ich pripísania na účet prenajímateľa
spôsobom uvedeným v bode 13.4.
13.2	Ak v leasingovej zmluve alebo týchto VPFL nie
je určená iná splatnosť danej platby nájomcu
alebo spôsob jej určenia, nájomca je povinný
uhradiť prenajímateľovi platbu nájomcu v lehote uvedenej v úkone, ktorým si prenajímateľ uplatnil spôsobom uvedeným v bode 13.3
svoje právo danú platbu nájomcu požadovať;
ak v takom úkone nie je táto lehota uvedená,
potom je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi platbu nájomcu v prvý kalendárny deň
bezprostredne nasledujúci po uplatnení práva
prenajímateľa požadovať túto platbu nájomcu
(pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa
výslovne uvádza, že tento bod sa nevzťahuje na
žiadne splátky leasingu a platby poistného).
13.3	Za uplatnenie práva prenajímateľa požadovať
platbu nájomcu sa považuje doručenie akéhokoľvek oznámenia alebo výzvy na jej úhradu
v písomnej alebo inej vhodnej forme, alebo
uplatnenie nároku na ich úhradu v súdnom,
rozhodcovskom alebo v akomkoľvek inom konaní. Prenajímateľ môže svoje právo požadovať
platbu nájomcu, ktoré vzniklo počas trvania leasingovej zmluvy, uplatniť voči nájomcovi aj po
zániku leasingovej zmluvy.
13.4	Nájomca je povinný každú platbu podľa tejto
zmluvy vždy riadne označiť variabilným symbolom, ktorý je uvedený na príslušnom doklade
vystavenom prenajímateľom, ak na takom doklade nie je variabilný symbol uvedený, alebo ak
takýto doklad nebol vystavený, je nájomca povinný označiť platbu variabilným symbolom totožným s číslom leasingovej zmluvy. Platba, ktorá nebude takto označená, nebude považovaná
za riadne uhradenú, a to až do doby, kedy dôjde
na základe dodatočného písomného spresnenia
nájomcom k takémuto riadnemu označeniu.
13.5 Ak nájomca uzavrel s prenajímateľom viac zmlúv
a nájomca je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa niektorej z týchto zmlúv, má prenajímateľ právo podľa vlastného uváženia započítať,
t.j. priradiť prijaté plnenie nájomcu podľa akejkoľvek z týchto zmlúv na platbu toho záväzku
nájomcu, s ktorým je nájomca v omeškaní, a to
bez ohľadu na to, z akej zmluvy záväzok nájomcu
vznikol a bez ohľadu na nájomcove určenie záväzku, ktorý chce plniť. Omeškanie nájomcu sa
ďalej spravuje ustanoveniami bodu 18.1.
13.6	Ak je nájomca v omeškaní s akoukoľvek platbou
nájomcu, bude každá ďalšia platba nájomcu prenajímateľom započítaná na najstarší splatný záväzok nájomcu z leasingovej zmluvy. V prípade
existencie rovnako starých záväzkov nájomcu
budú všetky nájomcom uhradené platby nájomcu (a to aj v prípade ich úhrady po ukončení
platnosti leasingovej zmluvy) použité na úhradu
záväzkov nájomcu v nasledujúcom poradí:
a)	1. navýšená leasingová splátka, ak bola
dohodnutá;
b)	platby inkasovaného poistného za poistenie
zodpovednosti;
c)	platby inkasovaného poistného za havarijné
poistenie;

d)	platby poistného za poistenie schopnosti
splácať;
e)	spracovateľský poplatok za vyhotovenie zmluvy;
f)	spracovateľský poplatok za postúpenie zmluvy;
g)	spracovateľský poplatok za zmenu zmluvy;
h)	náhrada nákladov prenajímateľa podľa bodov
12.9 až 12.11;
i)	leasingové splátky;
j)	zmluvné pokuty, úroky z omeškania a iné
sankcie;
k)	náhrady škôd.
	V prípade, ak platba nájomcu nepostačuje na
úhradu všetkých rovnako starých záväzkov
s rovnakým poradím, použije prenajímateľ platbu nájomcu na úhradu tých jeho záväzkov s rovnakým poradím, ktoré si prenajímateľ zvolí.
13.7	Nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ prijal
plnenie záväzku nájomcu od tretej osoby; nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ započítal
akúkoľvek platbu označenú príslušným variabilným symbolom podľa bodu 13.4 na plnenie
záväzku nájomcu.
13.8	Nájomca je povinný zabezpečiť, aby prenajímateľ obdŕžal všetky platby v celej výške; všetky
náklady spojené s prevodom peňazí (napr. poplatky SWIFT) znáša nájomca. Ak bude akýkoľvek príjem platieb v inej mene na účte prenajímateľa zaťažený poplatkami banky, je nájomca
povinný tieto poplatky prenajímateľovi uhradiť.
13.9	Nájomca nie je oprávnený plniť akýkoľvek svoj
peňažný záväzok zmenkou, šekom, kreditnou
alebo platobnou kartou alebo obdobnými platobnými prostriedkami.
14

 lastníctvo predmetu leasingu nároky treV
tích osôb a odpisy
14.1	Vlastníkom predmetu leasingu je prenajímateľ.
14.2	Akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené voči
predmetu leasingu, je nájomca povinný bez
meškania písomne oznámiť prenajímateľovi.
Nájomca nesie všetky náklady nevyhnutné na
odvrátenie nárokov tretích osôb.
14.3	Nájomca nesmie predmet leasingu scudziť, prenajať, prenechať do podnájmu, držby alebo užívania tretej osobe, ak nie je ďalej uvedené inak,
alebo ho zaťažiť akýmikoľvek vecnými alebo
obligačnými právami v prospech tretích osôb.
14.4	Prenajímateľ sa stáva vlastníkom všetkých
súčiastok, náhradných dielov, zariadení alebo
iných vecí, ktoré sa počas doby leasingu stanú
súčasťou alebo príslušenstvom predmetu leasingu; ak sa prenajímateľ a nájomca písomne nedohodnú inak, nájomca nemá nárok na náhradu
žiadnych nákladov s tým spojených.
14.5	Daňové a účtovné odpisy predmetu leasingu
sa riadia príslušnými ustanoveniami platných
právnych predpisov.
15

 echnické zhodnotenie a dodatočné zmeny
T
predmetu leasingu
15.1	Pojem technického zhodnotenia predmetu leasingu podľa tejto zmluvy je zhodný s pojmom
technického zhodnotenia podľa zákona o daniach z príjmov. Pod dodatočnými zmenami sa
rozumejú všetky zmeny, ktoré podľa zákona
o daniach z príjmov nie sú technickým zhodnotením (napr. lakovanie a označenie predmetu
leasingu nápismi, znakmi a pod.).
15.2	Dodatočnú zmenu predmetu leasingu alebo technické zhodnotenie je možné vykonať iba na základe písomného dodatku k leasingovej zmluve.
16
Užívanie predmetu leasingu
16.1	Nájomca je oprávnený užívať počas doby leasingu predmet leasingu výlučne na vlastné nebezpečenstvo a náklady. Nájomca znáša nebezpečenstvo vzniku akejkoľvek škody na predmete
leasingu, ako aj škody, ktorá vznikne nájomcovi,
prenajímateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe
v súvislosti s držaním, užívaním, používaním
alebo prevádzkou (ďalej spolu len „užívanie“)
predmetu leasingu nájomcom alebo akoukoľvek inou osobou. Nájomca znáša všetky náklady, ktoré vzniknú jemu, prenajímateľovi alebo
akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s užívaním
predmetu leasingu.
16.2	Nájomca zodpovedá za splnenie všetkých
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povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú spojené s užívaním predmetu leasingu. Nájomca je povinný
uhradiť všetky dane, odvody, príspevky, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré sú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov spojené
s užívaním predmetu leasingu. Nájomca bude
tieto povinnosti plniť a znášať tieto náklady aj
vtedy, ak tieto sú povinnosťami vlastníka predmetu leasingu. V takom prípade sa zaväzuje
splniť tieto povinnosti a uhradiť tieto náklady za
prenajímateľa. V prípade, ak prenajímateľ sám
splní tieto povinnosti alebo uhradí akúkoľvek
z platieb uvedených v tomto bode, nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi tieto platby a všetky náklady s tým spojené nahradiť v celej ich výške.
16.3	Nájomca je povinný prevádzkovať a užívať predmet leasingu podľa prevádzkových a servisných
predpisov výrobcu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v prípade jeho užívania v zahraničí i v súlade s príslušnými zahraničnými predpismi.
16.4	Nájomca je povinný dodržiavať lehoty a obsah
predpísaných pravidelných servisných prehliadok a úkonov, určených výrobcom na časovom
alebo kilometrovom základe a zaistiť ich vykonanie výhradne autorizovaným servisom výrobcu predmetu leasingu. Nájomca je povinný
udržiavať predmet leasingu v stave zodpovedajúcom jeho opotrebeniu a bezodkladne na vlastné náklady zaistiť odstránenie všetkých škôd
vzniknutých na predmete leasingu.
16.5	Akékoľvek opravy alebo servisné zásahy do
predmetu leasingu môžu byť vykonané výhradne autorizovaným servisom. Na vykonanie servisných úkonov, opráv, bežnej údržby, ale aj na
samotnú prevádzku predmetu leasingu nesmú
byť použité diely, príslušenstvo, materiály, postupy, atď., neschválené alebo nedoporučené
výrobcom predmetu leasingu.
16.6	Akékoľvek úpravy alebo zásahy do predmetu
leasingu nad rámec opráv alebo bežnej údržby
smie nájomca vykonať len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa.
16.7	Pravidelné prehliadky, zoraďovanie, bežná údržba a všetky opravy sa považujú za bežnú údržbu
podľa zákona o DPH.
16.8	Nájomca smie umožniť užívanie predmetu leasingu len svojim štatutárnym orgánom alebo
členom svojho štatutárneho alebo dozorného orgánu, svojim zamestnancom ako aj ich blízkym
osobám v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka,
avšak vždy iba v súvislosti so svojím predmetom
podnikania.
16.9	Akékoľvek užívanie predmetu leasingu (jednorazové alebo opakované) osobami uvedenými
v bode 16.8 na účel nesúvisiaci
s podnikateľskou činnosťou nájomcu alebo inými osobami
na akýkoľvek účel, smie nájomca umožniť len
po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa udelenom na základe žiadosti nájomcu,
ktorá bude mať obsah podľa vzoru učenom prenajímateľom (prenajímateľ nemá žiadnu povinnosť žiadosti nájomcu vyhovieť a požadovaný
súhlas udeliť).
16.10	Nájomca je oprávnený používať predmet leasingu pre účely výcviku vodičov (autoškoly), taxislužby alebo inej zmluvnej prepravy osôb, pre
účely prepravy peňazí, cenín, klenotov, drahých
kovov alebo vecí z drahých kovov, starožitností,
vecí umeleckej alebo historickej ceny a iných
obdobných vecí alebo cenností, k športovým
účelom, alebo ho aj jednotlivo požičať na niektorý z uvedených účelov, iba po predchádzajúcom
písomnom súhlase prenajímateľa pre každý
z uvedených prípadov osobitne.
16.11	Nájomca je oprávnený použiť predmet leasingu
mimo územia Slovenskej republiky, iba ak zamýšľané miesto prevádzky neleží vo vojnovom
pásme a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu leasingu a havarijné poistenie predmetu leasingu poskytuje
v zamýšľanom území rovnaký rozsah poistného
krytia, ako keby došlo k poistnej udalosti na
území Slovenskej republiky.
16.12	Nájomca nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa zmeniť rizikovú skupinu svojho podnikania podľa zmluvy
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o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
predmetom leasingu.
16.13	Nájomca je povinný na základe písomnej žiadosti prenajímateľa označiť predmet leasingu
obchodným menom, prípadne akýmkoľvek
iným označením prenajímateľa spôsobom, ktorý
určí prenajímateľ, a to do troch pracovných dní
odo dňa doručenia tejto žiadosti prenajímateľa
nájomcovi.
16.14	Nájomca je povinný na základe žiadosti prenajímateľa doviesť predmet leasingu do sídla prenajímateľa a umožniť prenajímateľovi technickú
prehliadku predmetu leasingu, a to v lehote určenej prenajímateľom, ktorá nesmie byť kratšia
ako päť pracovných dní. Všetky náklady s tým
spojené znáša nájomca.
17
Zabezpečenie nárokov z leasingovej zmluvy
17.1	Prenajímateľ a nájomca, resp. prenajímateľ
a tretia osoba sa môžu aj pri uzavretí leasingovej
zmluvy alebo aj neskôr dohodnúť na zabezpečení nárokov prenajímateľa z leasingovej zmluvy
(ďalej len „zabezpečenie leasingu“).
17.2	Nájomca je povinný informovať prenajímateľa
o vzniku, zániku alebo akejkoľvek zmene týkajúcej sa alebo súvisiacej so zabezpečením
leasingu alebo jeho zhoršením, a to do troch
pracovných dní po tom, čo sa nájomca o tejto
skutočnosti dozvedel alebo mohol dozvedieť.
17.3	V prípade, ak dôjde k zániku niektorého z dohodnutých zabezpečení leasingu alebo k jeho
podstatnému zhoršeniu, je nájomca povinný doplniť zabezpečenie leasingu na pôvodný rozsah,
a to zriadením záložného práva k nehnuteľným
alebo hnuteľným veciam, ktorých hodnota určená znaleckým posudkom je vyššia než 130% aktuálnej výšky záväzkov nájomcu z leasingovej
zmluvy znížených o 70% hodnoty existujúcich
zabezpečení leasingu alebo iným spôsobom,
vždy vopred odsúhlaseným prenajímateľom. Nájomca je povinný začať do siedmych pracovných
dní odo dňa, kedy na to prenajímateľ nájomcu
písomne vyzve, rokovať o doplnení zabezpečenia leasingu, s tým, že ak do dvadsiatich kalendárnych dní odo dňa, kedy ho na to prenajímateľ
vyzval nedôjde k doplneniu zabezpečenia leasingu, má prenajímateľ právo vypovedať leasingovú zmluvu. Podľa tohto bodu sa postupuje aj
v prípade, ak zabezpečenie leasingu, ktoré malo
vzniknúť a nevznikne v dohodnutej lehote.
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Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu
18.1	V prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania
s platením leasingovej splátky alebo akejkoľvek
inej peňažnej povinnosti nájomcu podľa leasingovej zmluvy alebo týchto VPFL, je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý, aj
začatý deň omeškania.
18.2	V prípade porušenia akejkoľvek nepeňažnej povinnosti nájomcu podľa leasingovej zmluvy alebo týchto VPFL, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
0,1% z konečnej kúpnej ceny predmetu leasingu
za každý, aj začatý deň porušovania povinnosti,
minimálne však 35 EUR, ak nie je v leasingovej
zmluve alebo týchto VPFL uvedená za porušenie niektorej povinnosti nájomcu iná zmluvná
pokuta. Právo prenajímateľa požadovať zmluvnú pokutu vzniká za každé, a to aj opakované
porušenie povinnosti zvlášť.
18.3	Prenajímateľ môže podľa svojej úvahy právo
požadovať zmluvnú pokutu voči nájomcovi neuplatniť alebo uplatnenie tohto práva odložiť, čo
nemožno vykladať ako vzdanie sa práva prenajímateľa požadovať zmluvnú pokutu.
18.4	Zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti, ku
ktorej došlo pred zánikom leasingovej zmluvy,
môže prenajímateľ voči nájomcovi požadovať aj
po zániku leasingovej zmluvy.
18.5	Nájomca podpisom leasingovej zmluvy prehlasuje, že výška zmluvných pokút podľa leasingovej zmluvy alebo týchto VPFL je primeraná
významu nimi zabezpečovaných povinností.
18.6	Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu,
ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením povinností nájomcu z leasingovej zmluvy. Nájomca zodpovedá za škodu objektívne, bez ohľadu

na dôvod porušenia jeho povinnosti a na zavinenie a tejto povinnosti sa nemôže zbaviť. Nárok
prenajímateľa na náhradu škody alebo úroky
z omeškania nie je nijako dotknutý právom na
zmluvnú pokutu a ostáva zachovaný aj po zániku leasingovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
19
Ukončenie platnosti leasingovej zmluvy
19.1	Platnosť leasingovej zmluvy končí:
a)	výpoveďou prenajímateľa;
b)	vznikom niektorej zo skutočností uvedených
v bode 21;
c)	odstúpením od leasingovej zmluvy podľa bodu
5.2;
d)	spôsobom uvedeným v bode 24.8;
e)	dohodou nájomcu a prenajímateľa;
f)	riadnym zánikom podľa článku 25 týchto VPFL.
19.2	V prípade ukončenia platnosti leasingovej zmluvy dohodou nájomcu a prenajímateľa, bude táto
dohoda obsahovať aj spôsob vysporiadania vzájomných práv a povinností prenajímateľa a nájomcu, v opačnom prípade sa postupuje ako pri
predčasnom zániku leasingovej zmluvy.
19.3	Nájomca nemá právo leasingovú zmluvu vypovedať, ani od nej, okrem prípadu uvedeného
v bode 5.2, odstúpiť.
19.4	Ukončenie platnosti leasingovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, ktoré vznikli do
jej skončenia, ani na platnosť tých ustanovení
leasingovej zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení platnosti leasingovej zmluvy alebo o ktorých leasingová zmluva
výslovne uvádza, že ostávajú zachované aj po
zániku leasingovej zmluvy, a to vrátane rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky, ak
bola dojednaná.
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Výpoveď leasingovej zmluvy
20.1	Prenajímateľ je oprávnený vypovedať leasingovú zmluvu, ak nastane akákoľvek z nasledujúcich skutočností, bez ohľadu na dôvod jej
vzniku, či možnosť jej ovplyvnenia zo strany
nájomcu, prenajímateľa či akejkoľvek inej osoby
(ďalej len „výpovedný dôvod“):
a)	nájomca uviedol prenajímateľovi pri uzatváraní
leasingovej zmluvy alebo počas doby jej platnosti nesprávne alebo neúplné údaje súvisiace
s leasingovou zmluvou, najmä údaje týkajúce sa
majetkových pomerov nájomcu;
b)	nájomca neuviedol prenajímateľovi údaje, o ktorých vedel alebo musel vedieť, že sú alebo by
mohli byť dôležité pre rozhodnutie prenajímateľa
uzavrieť leasingovú zmluvu alebo vykonať akékoľvek právo alebo povinnosť z leasingovej zmluvy;
c)	nájomca prevzal predmet leasingu v rozpore
s leasingovou zmluvou a týmito VPFL, najmä ak
nájomca prevzal predmet leasingu, ktorý nezodpovedal špecifikácii alebo ktorý vykazoval zjavné vady, alebo ktorý nebol odovzdaný s úplným
príslušenstvom, ak nájomca potvrdil v preberacom protokole nesprávne alebo neúplné údaje,
alebo ak podpísal preberací protokol s obsahom
odlišným od vzoru preberacieho protokolu, resp.
bez údajov, ktoré sú uvedené vo vzore preberacieho protokolu, ktorý odovzdal prenajímateľ
nájomcovi pri podpise leasingovej zmluvy, alebo
nájomca porušil akúkoľvek svoju povinnosť podľa článku 6 týchto VPFL;
d)	nájomca nezaplatil dodávateľovi zálohu na konečnú kúpnu cenu predmetu leasingu a napriek
tomu ju uviedol v leasingovej zmluve;
e)	nájomca neprevzal splátkový kalendár a poštová
zásielka obsahujúca splátkový kalendár zaslaná
na adresu nájomcu sa vrátila prenajímateľovi
ako nedoručená alebo porušil povinnosť akceptovať nový splátkový kalendár podľa bodu 11.5;
f)	nájomca sa dostal do omeškania so zaplatením
akejkoľvek leasingovej splátky alebo jej časti po
dobu dlhšiu než päť pracovných dní alebo sa
dostal do omeškania s plnením akejkoľvek inej
peňažnej povinnosti, na ktorú bol povinný podľa
leasingovej zmluvy, vrátane akejkoľvek platby
poistného alebo jej časti, po dobu dlhšiu než päť
pracovných dní;
g)
nájomca neudelil prenajímateľovi splnomocnenie, ktoré mu bol podľa leasingovej
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zmluvy povinný udeliť alebo takéto splnomocnenie odvolal;
h)	nájomca porušil povinnosti vyplývajúce z týchto
VPFL súvisiace s evidenciou predmetu leasingu
v zákonom ustanovenej dopravnej evidencii
vozidiel, ak jej predmet leasingu podlieha, najmä ak nechal vykonať v tejto evidencii alebo
v osvedčení o evidencii predmetu leasingu zápis nezodpovedajúci skutočnosti alebo sa o to
pokúsil;
i)	nájomca umožnil, aby predmet leasingu použila
alebo užívala v rozpore s leasingovou zmluvou
iná osoba, a to aj po ukončení takéhoto používania alebo užívania;
j)	nájomca porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z článku 26 alebo 27 týchto VPFL;
k)	nájomca porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných verejnoprávnych
predpisov vzťahujúcich sa na predmet leasingu,
vrátane tých povinností, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú vlastníkovi predmetu leasingu (to neplatí, ak prenajímateľ ako
vlastník predmetu leasingu neposkytol nájomcovi napriek jeho písomnej žiadosti súčinnosť
potrebnú na splnenie povinnosti uloženej vlastníkovi predmetu leasingu), a to aj po ukončení
trvania protiprávneho stavu;
l)	prenajímateľ nenadobudol z dôvodov na strane
nájomcu vlastnícke právo k predmetu leasingu;
m)	dohodnuté zabezpečenie leasingu nevzniklo,
vzniklo s iným než dohodnutým obsahom alebo
zaniklo a nájomca nezačal s prenajímateľom do
siedmych pracovných dní odo dňa, kedy ho prenajímateľ písomne vyzval na doplnenie zabezpečenia nárokov z leasingovej zmluvy rokovať
o takomto doplnení alebo toto zabezpečenie leasingu nedoplnil na dohodnutý rozsah spôsobom
odsúhlaseným s prenajímateľom ani do dvadsiatich kalendárnych dní potom, čo ho prenajímateľ na doplnenie zabezpečenia písomne vyzval;
n)	nájomca porušil akúkoľvek inú svoju povinnosť
podľa leasingovej zmluvy, ktorá nie je uvedená
v iných častiach tohto bodu 20.1 a toto porušenie neodstránil ani do troch pracovných dní odo
dňa, kedy ho prenajímateľ na porušenie povinnosti písomne alebo inou formou upozornil;
o)
prenajímateľ predčasne ukončil akúkoľvek inú
zmluvu uzavretú s nájomcom, osobou blízkou nájomcovi, alebo osobou personálne alebo majetkovo
priamo alebo nepriamo prepojenou s nájomcom,
a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem dôvodu preukázateľného zničenia predmetu leasingu danej
zmluvy potvrdeného písomným stanoviskom
príslušného poisťovateľa alebo prenajímateľovi
vzniklo právo na takéto ukončenie takejto zmluvy;
p)	na základe správania sa nájomcu alebo na základe iných okolností, je možné rozumne predpokladať, že dôjde k podstatnému porušeniu
povinnosti nájomcu, vyplývajúcej z leasingovej
zmluvy alebo zo zabezpečovacej zmluvy;
q)	nájomca je v úpadku alebo prestal plniť svoje
splatné záväzky voči svojim veriteľom alebo
u nájomcu nastalo preukázateľné zhoršenie majetkových pomerov;
r)	nájomcom predložená zmenka, šek alebo iný
platobný prostriedok nie je riadne krytý alebo
ide o falzifikát;
s)	nájomcovi, ktorý uzavrel leasingovú zmluvu ako
podnikateľ, zaniklo oprávnenie na uskutočňovanie jeho podnikateľskej činnosti;
t)	nájomcovi so sídlom, miestom podnikania, príp.
bydliskom mimo územia Slovenskej republiky
zaniklo povolenie k pobytu na území Slovenskej
republiky (ak sa v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov vyžaduje) alebo oprávnenie
podnikať na území Slovenskej republiky;
u)	boli vykonané akékoľvek kroky nájomcom, alebo treťou osobou (vrátane podania návrhu na
príslušný súd alebo iný orgán verejnej moci,
vydania rozhodnutia súdu alebo príslušného
orgánu verejnej moci, zvolania niektorého z orgánov nájomcu-právnickej osoby alebo rozhodnutie tohto orgánu) smerujúce ku konkurzu,
reštrukturalizácii, exekúcii, likvidácii, zrušeniu,
alebo zániku nájomcu alebo osoby poskytujúcej
zabezpečenie leasingu, alebo k predaju podniku
nájomcu alebo osoby poskytujúcej zabezpečenie
leasingu alebo časti tohto podniku;
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v)	došlo k zániku, zničeniu, strate alebo odcudzeniu predmetu leasingu;
w)
na nájomcu, jemu blízku osobu, člena orgánu nájomcu - právnickej osoby alebo zamestnanca nájomcu podala tretia osoba v súvislosti s predmetom leasingu trestné oznámenie pre podozrenie
zo spáchania trestného činu podvodu, úverového
podvodu, sprenevery alebo iného trestného činu,
alebo ak existujú skutočnosti, ktoré odôvodňujú
podozrenie, že nájomca, jemu blízka osoba, člen
orgánu nájomcu - právnickej osoby alebo zamestnanec nájomcu spáchal v súvislosti s predmetom leasingu trestný čin podvodu, úverového
podvodu, sprenevery alebo iný trestný čin;
x)	nájomca odovzdá predmet leasingu prenajímateľovi, o čom bude spísaný protokol.
20.2	Prenajímateľ nie je povinný upozorniť nájomcu
na možnosť výpovede, ani mu poskytnúť akúkoľvek dodatočnú lehotu na plnenie jeho povinností, okrem lehôt, ktoré sú výslovne uvedené
v týchto VPFL.
20.3	Aj v prípade, ak nastane niektorý z výpovedných dôvodov uvedených v bode 20.1, má prenajímateľ právo výlučne podľa svojho uváženia
nevypovedať leasingovú zmluvu alebo túto výpoveď odložiť. V takom prípade ostáva právo
prenajímateľa vypovedať leasingovú zmluvu
zachované, a to do času zániku výpovedného
dôvodu, ak z ustanovenia bodu 20.1 alebo z povahy výpovedného dôvodu nevyplýva, že tento
výpovedný dôvod nezaniká.
20.4	Leasingová zmluva zaniká okamihom doručenia
výpovede nájomcovi.
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Iný predčasný zánik leasingovej zmluvy
21.1	Leasingová zmluva zaniká v prípade:
a)	úmrtia nájomcu – fyzickej osoby v prípade, že
prenajímateľ odmietne s osobou alebo osobami,
o ktorých je možné mať dôvodne za to, že sú dedičmi nájomcu, jednať o prevzatí práv a povinností z leasingovej zmluvy;
b)	zániku nájomcu - právnickej osoby bez právneho nástupcu, a to dňom zániku tejto právnickej
osoby;
c)	zničenia predmetu leasingu, za čo sa považuje:
aa)	taká zmena stavu predmetu leasingu, ktorá
nastala na základe poistnej udalosti, ktorú sa
príslušný poisťovateľ rozhodne likvidovať ako
totálnu škodu, a to dňom kedy tento poisťovateľ
potvrdí prenajímateľovi, že poistná udalosť bude
likvidovaná ako totálna škoda; alebo
bb)	taká zmenu stavu predmetu leasingu, ktorej
náklady na jej odstránenie nie možné odstrániť
finančne efektívnou opravou (pričom finančne
neefektívnou opravou sa rozumie stav, kedy
odhadované primerané náklady na opravu poškodeného predmetu leasingu presiahnu 70%
všeobecnej hodnoty predmetu leasingu v čase
bezprostredne pred zničením predmetu leasingu stanovenej znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom určeným prenajímateľom), a to
dňom, kedy prenajímateľ oznámi nájomcovi, že
náklady na opravu nie sú finančne efektívne.
d)
odcudzenia predmetu leasingu, a to dňom, ktorý
je uvedený na písomnom doklade vyhotovenom
Políciou Slovenskej republiky o odcudzení vozidla;
e)	ak sa nepodarí doručiť výpoveď leasingovej zmluvy podľa bodu 20.1, a to dňom, kedy sa na adresu
prenajímateľa vráti zásielka s výpoveďou leasingovej zmluvy, ktorá bola prenajímateľom doporučene odoslaná na poslednú nájomcom oznámenú
adresu, ak v zmysle VPFL nezanikla skôr;
f)	uvedenom v bode 23.5 alebo 23.6.
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 ráva a povinnosti pri predčasnom zániku
P
leasingovej zmluvy
22.1	Za predčasný zánik leasingovej zmluvy sa považuje jej zánik v dôsledku výpovede prenajímateľa alebo skutočností uvedených v článku 21 týchto VPFL alebo jej zánik podľa bodu 24.8 (ďalej
len „predčasný zánik leasingovej zmluvy“).
22.2	Ak leasingová zmluva predčasne zanikne, nájomca je povinný bezodkladne odovzdať prenajímateľovi predmet leasingu spôsobom uvedeným
v článku 24 týchto VPFL.
22.3	Ak leasingová zmluva predčasne zanikne, nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť:

a)	všetky neuhradené leasingové splátky, ktoré sa
stali splatné do času, kedy leasingová zmluva
predčasne zanikla;
b)	iné platby podľa leasingovej zmluvy alebo s leasingovou zmluvou súvisiace (vrátane platieb
poistného), ktoré sa stali splatné do času, kedy
leasingová zmluva predčasne zanikla;
c)	všetky ďalšie zmluvné záväzky podľa leasingovej zmluvy, vrátane prenajímateľom uplatnených nárokov na zmluvnú pokutu, úroky
z omeškania, náhradu škody a ďalších poplatkov
vyplývajúcich z leasingovej zmluvy, vrátane náhrady nákladov podľa bodov 12.9, 12.10 a 12.11,
ak právo prenajímateľa tieto nároky požadovať
vzniklo do predčasného zániku leasingovej
zmluvy, a to aj v prípade, ak tieto boli prenajímateľom uplatnené po čase, kedy leasingová
zmluva predčasne zanikla.
22.4	Ak leasingová zmluva predčasne zanikne, prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu:
a)	leasingovú cenu bez DPH zníženú o všetky leasingové splátky, ktoré sa stali splatné do dňa,
kedy leasingová zmluva predčasne zanikla bez
DPH (ďalej len „zúčtovacia hodnota“) ako náhradu škody spočívajúcej v tom, že leasingová
cena nebude zaplatená tak, ako to bolo dohodnuté v leasingovej zmluve;
b)	spracovateľský poplatok za zmenu zmluvy;
c)	náhradu nákladov spojených s udržaním alebo
prípadným zvýšením majetkovej hodnoty predmetu leasingu definovanej v bode 22.5 písm.
a), ktoré je prenajímateľ oprávnený (nie však
povinný) vykonať za účelom zníženia záväzkov
nájomcu voči prenajímateľovi, a to najmä nákladov spojených s odobratím predmetu leasingu,
poistením predmetu leasingu, predajom predmetu leasingu a jeho sprostredkovaním, ohlásením zmien v evidencii, parkovným, opravou
predmetu leasingu, obstaraním strateného príslušenstva, atď. (ďalej len „náklady súvisiace
s majetkovou hodnotou“) ako náhradu škody
vzniknutej prenajímateľovi;
d)	náhradu nákladov súvisiacich so zvýšenou daňovou povinnosťou prenajímateľa v dôsledku
predčasného ukončenia zmluvy, napr. sumu
zodpovedajúcu sume DPH, ktorú prenajímateľ
podľa platných právnych predpisov odvedie
správcovi dane z dôvodu odcudzenia predmetu
leasingu (ďalej len „náklady súvisiace s daňovou povinnosťou“) ako náhradu škody vzniknutej prenajímateľovi;
e)	všetky ďalšie zmluvné záväzky podľa leasingovej zmluvy, vrátane prenajímateľom uplatnených nárokov na zmluvnú pokutu, úroky
z omeškania, náhradu škody a ďalších poplatkov
vyplývajúcich z leasingovej zmluvy, vrátane náhrady nákladov podľa bodov 12.9, 12.10 a 12.11,
ak právo prenajímateľa tieto nároky požadovať vzniklo po predčasnom zániku leasingovej
zmluvy.
22.5	Ak nie je v týchto VPFL uvedené niečo iné, záväzky nájomcu podľa bodu 22.4 budú znížené o:
a)	majetkovú hodnotu, za ktorú sa považuje účtovná hodnota predmetu leasingu určená
odborným odhadom prenajímateľa, ktorá sa
v prípade, ak dôjde do jedného roka odo dňa
predčasného zániku leasingovej zmluvy k predaju predmetu leasingu upraví tak, aby sa rovnala výnosu z predaja predmetu leasingu, t.j.
kúpnej cene bez DPH, za ktorú prenajímateľ
predá predmet leasingu tretej osobe (ďalej len
„majetková hodnota“);
b)	platby poistných plnení prijatých prenajímateľom, ktoré neboli prenajímateľom uvoľnené
nájomcovi alebo inak použité na úhradu alebo
odstránenie škody na predmete leasingu;
c)	poistné za poistenie zodpovednosti, poistné za
havarijné poistenie alebo poistné za iné poistenie, ktoré poisťovateľ poukázal prenajímateľovi,
v dôsledku zániku alebo prechodu poistenia.
22.6	Ak nie je v týchto VPFL uvedené niečo iné, záväzky nájomcu podľa bodu 22.4 budú zúčtované
so sumami uvedenými v bode 22.5 vo vysporiadaní (ďalej len „vysporiadanie“), ktoré vyhotoví prenajímateľ, a to ku dňu:
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a)	predčasného zániku leasingovej zmluvy v prípadoch uvedených v bode 21.1 a 24.8;
b)	predaja predmetu leasingu, v prípade, ak k takému predaju dôjde do jedného roka odo dňa
predčasného zániku leasingovej zmluvy;
c)	kedy uplynie jednoročná lehota odo dňa predčasného zániku leasingovej zmluvy, ak v tejto
lehote nedôjde k predaju predmetu leasingu.
22.7

 prípade, ak bol na majetok nájomcu vyhlásený
V
konkurz alebo ak súd povolil reštrukturalizáciu
nájomcu (to však len ak k predčasnému zániku
leasingovej zmluvy došlo pred začatím reštrukturalizačného konania), prenajímateľ a nájomca sa
odchylne od bodov 22.5 a 22.6 dohodli na vysporiadaní podľa tohto bodu. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky záväzky podľa bodu
22.3 a 22.4 znížené o kúpnu cenu bez DPH, za
ktorú prenajímateľ predal predmet leasingu tretej
osobe, alebo o účtovnú hodnotu predmetu leasingu určenú odborným odhadom prenajímateľa, ak
v čase vyhlásenia konkurzu, resp. do dňa predchádzajúcemu začatiu reštrukturalizačného konania
ešte nedošlo k predaju predmetu leasingu, pričom
všetky tieto záväzky sa stávajú splatné dňom vyhlásenia konkurzu, resp. dňom predchádzajúcemu začatiu reštrukturalizačného konania, ak ich
splatnosť nenastala už skôr. Zmluvné strany sa
výslovne dohodli, že v prípade ak v čase vyhlásenia konkurzu, resp. do dňa predchádzajúcemu začatiu reštrukturalizačného konania nie je predmet
leasingu v dispozícii prenajímateľa, záväzky nájomcu podľa bodu 22.3 a 22.4 sa neznižujú a všetky sa stavajú splatné dňom vyhlásenia konkurzu,
resp. dňom predchádzajúcim začatiu reštrukturalizačného konania, ak ich splatnosť nenastala už
skôr. Prenajímateľ nemusí v tomto prípade vyhotoviť ani doručiť žiadne vysporiadanie.
22.8	V prípade, ak dôjde k výpovedi leasingovej
zmluvy podľa bodu 20.1 písm. w) a predmet
leasingu nie je v dispozícii prenajímateľa, prenajímateľ a nájomca sa odchylne od bodov 22.5
a 22.6 dohodli, že prenajímateľ vyhotoví vysporiadanie ku dňu predčasného zániku leasingovej
zmluvy s tým, že záväzky nájomcu podľa bodu
22.4 nebudú znížené o majetkovú hodnotu podľa bodu 22.5 písm. a). V prípade, ak sa predmet
leasingu dostane do dispozície prenajímateľa,
prenajímateľ je povinný najneskôr v lehote do
jedného roka od získania predmetu leasingu do
svojej dispozície vyhotoviť dodatok vysporiadania, v ktorom záväzky nájomcu podľa bodu 22.4
budú znížené o kúpnu cenu bez DPH, za ktorú
prenajímateľ predal predmet leasingu tretej osobe alebo o účtovnú hodnotu predmetu leasingu
určenú odborným odhadom prenajímateľa, ak
sa predmet leasingu nepodarí prenajímateľovi
predať. Prenajímateľ je oprávnený obdobne postupovať podľa tohto bodu aj v tých prípadoch,
ak nájomca neodovzdá prenajímateľovi predmet
leasingu ani do 15 dní odo dňa predčasného zániku leasingovej zmluvy (to sa nevzťahuje na
prípady podľa bodu 21.1 písm. c) a d)).
22.9	Prenajímateľ doručí nájomcovi vysporiadanie
do 30 dní odo dňa, ku ktorému je vyhotovené.
Prenajímateľ nemusí vyhotoviť vysporiadanie,
ak leasingová zmluva predčasne zanikne podľa
bodu 21.1 písm. b).
22.10	Prenajímateľ vyvinie všetko rozumné úsilie
smerujúce k tomu, aby do jedného roka odo dňa
predčasného zániku leasingovej zmluvy došlo
k predaju predmetu leasingu tretej osobe, avšak
v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za to,
ak k takému predaju v uvedenej lehote nedôjde.
22.11	Prenajímateľ môže vo vysporiadaní uviesť aj
iné vzájomné nároky prenajímateľa a nájomcu,
najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 22.3. Zahrnutie týchto nárokov do vysporiadania sa považuje za ich započítanie s nárokmi druhej strany
uvedenými vo vysporiadaní. Prenajímateľ má
právo vo vysporiadaní uviesť a tak započítať aj
tie nároky, ktoré by sa inak stali splatné až ich
uplatnením prenajímateľom voči nájomcovi alebo nájomcom voči prenajímateľovi. Neuvedenie
niektorých nárokov vo vysporiadaní nemá za
následok ich zánik.
22.12	Ak nie je vo vysporiadaní uvedené niečo iné, nároky uvedené v bode 22.5 sa prednostne použijú
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na zníženie záväzkov nájomcu podľa bodu 22.4
(a to v poradí, a akom sú tieto uvedené v bode
22.4), až následne na započítanie podľa bodu
22.11 (na poradie započítavaných nárokov sa
primerane použije ustanovenie bodu 13.6).
Ustanovenie tohto bodu sa primerane aplikuje
aj v prípadoch uvedených v bodoch 22.7 a 22.8.
22.13	V prípade, ak je podľa výsledku vysporiadania
alebo dodatku vysporiadania nájomca povinný
uhradiť prenajímateľovi nejakú peňažnú sumu,
túto je nájomca povinný uhradiť do 5 dní odo
dňa odoslania vysporiadania alebo dodatku vysporiadania nájomcovi.
22.14	V prípade, ak je podľa výsledku vysporiadania
prenajímateľ povinný uhradiť nájomcovi nejakú
peňažnú sumu, túto je prenajímateľ povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa odoslania vysporiadania nájomcovi. V prípade, že prenajímateľ neeviduje číslo účtu nájomcu, nájomca je povinný
číslo účtu oznámiť prenajímateľovi do 3 dní od
obdržania vysporiadania.
22.15	Predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, ako
ani vykonanie alebo nevykonanie vysporiadania nemá žiadny vplyv na splatnosť záväzkov
nájomcu uvedených v bode 22.3, ktoré sa aj
po predčasnom ukončení leasingovej zmluvy
spravujú leasingovou zmluvou, a tieto má prenajímateľ právo vymáhať aj pred vyhotovením
vysporiadania.
22.16	Všetky ustanovenia tohto článku ostávajú zachované aj po zániku leasingovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
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 sobitné ustanovenia pre prípad vyhlásenia
O
konkurzu počas trvania leasingovej zmluvy
23.1	Vyhlásením konkurzu sa stávajú splatné všetky
záväzky nájomcu z leasingovej zmluvy, vrátane
všetkých leasingových splátok a odkupnej ceny.
23.2	Ak nájomca, resp. konkurzný správca nájomcu,
uhradí prenajímateľovi do 14 dní od doručenia výzvy prenajímateľa všetky svoje záväzky
z leasingovej zmluvy, medzi prenajímateľom
ako predávajúcim a nájomcom ako kupujúcim
dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj predmetu leasingu za
cenu rovnajúcu sa týmto uhradeným záväzkom
a k prechodu vlastníckeho práva k predmetu leasingu na nájomcu; na uvedenú kúpnu zmluvu
sa primerane použijú ustanovenia bodov 25.8
a 25.9.
23.3	Prenajímateľ a nájomca považujú lehotu uvedenú v bode 23.2 za lehotu spadajúcu pod pojem
„bez zbytočného odkladu“.
23.4	Odo dňa vyhlásenia konkurzu nemá nájomca
právo predmet leasingu po dobu počas ktorej
bude vo vlastníctve prenajímateľa nijako užívať,
prenechať ho do užívania inej osobe, ani s ním
nijako nakladať.
23.5	Ak do uplynutia lehoty uvedenej v bode 23.2
nedôjde k zaplateniu všetkých nárokov prenajímateľa z leasingovej zmluvy, leasingová zmluva
predčasne zanikne a nájomca, resp. jeho konkurzný správca, je povinný odovzdať predmet
leasingu okamžite a bez výzvy prenajímateľovi;
ustanovenia článku 24 VPFL sa použijú primerane. Ak konkurzný správca nájomcu odovzdá
prenajímateľovi predmet leasingu pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 23.2, leasingová
zmluva predčasne zanikne okamihom tohto
odovzdania.
23.6	V prípade, ak predmet leasingu nie je v čase vyhlásenia konkurzu v dispozícii nájomcu, ustanovenia bodov 23.1 až 23.5 sa nepoužijú a leasingová zmluva automaticky zaniká vyhlásením
konkurzu.
23.7	V prípade, ak leasingová zmluva predčasne zanikne vyhlásením konkurzu alebo po jeho vyhlásení, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky záväzky podľa bodov 22.3 a 22.4;
s tým, že výška zúčtovacej hodnoty sa bude rovnať leasingovej cene bez DPH zníženej o všetky
leasingové splátky, ktoré sa stali splatné do dňa
vyhlásenia konkurzu.
23.8	V prípade, ak sa predmet leasingu dostane po
zániku leasingovej zmluvy do dispozície prenajímateľa, jeho nároky uvedené v bode 23.7
zaniknú v časti majetkovej hodnoty, ktorá sa
bude rovnať kúpnej cene bez DPH, za ktorú

prenajímateľ predal predmet leasingu tretej osobe alebo o účtovnú hodnotu predmetu leasingu
určenú odborným odhadom prenajímateľa, ak
sa predmet leasingu nepodarí prenajímateľovi
predať ani do jedného roka odo dňa, kedy sa
predmet leasingu dostane do jeho dispozície.
23.9	Prenajímateľ nemusí v prípade uvedenom
v bode 23.8 vyhotoviť, ani doručiť žiadne vysporiadanie, postačí len oznámenie o úplnom alebo
čiastočnom zániku pohľadávky (ak k takému
zániku dôjde), ktoré je prenajímateľ povinný
bez zbytočného odkladu od zániku pohľadávky
doručiť správcovi, resp. (po skončení konkurzného konania) priamo nájomcovi.
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Odovzdanie predmetu leasingu v prípade predčasného ukončenia leasingovej zmluvy alebo
omeškania so splácaním leasingových splátok
24.1	V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu
leasingovej zmluvy, je nájomca povinný okamžite a bez výzvy prenajímateľa odovzdať prenajímateľovi predmet leasingu. Ak prenajímateľ písomne neoznámil nájomcovi niečo iné, je tento
povinný odovzdať predmet leasingu v sídle prenajímateľa v pracovných dňoch v čase od 9,00
do 16,00 hod.
24.2	Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi
predmet leasingu v stave v akom ho nájomca
prevzal s prihliadnutím na primerané opotrebenie; v prípade vzniku škody na predmete leasingu je nájomca povinný okamžite odovzdať
prenajímateľovi zvyšky predmetu leasingu.
Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi
spolu s predmetom leasingu aj jeho úplné príslušenstvo (najmä ovládacie prvky, napr. kľúče,
ovládač zabezpečovacieho zariadenia, osvedčenie o evidencii, prípadne technické osvedčenie,
servisnú knižku a výkazy, servisnú kartu, zelenú kartu a doklad o uzatvorení zmluvy o poistení zodpovednosti).
24.3	O odovzdaní predmetu leasingu bude spísaný
protokol, ktorý podpíšu nájomca a prenajímateľ
alebo ním určená osoba, v ktorom bude opísaný stav predmetu leasingu. V prípade sporu
ohľadom stavu predmetu leasingu sa zmluvné
strany zaväzujú, že sa budú riadiť stanoviskom
príslušného súdneho znalca, pričom sú povinné dohodnúť sa na osobe znalca, a to do troch
pracovných dní odo dňa vrátenia predmetu leasingu prenajímateľovi. V prípade, že sa zmluvné
strany v tejto lehote na osobe znalca nedohodnú,
určí osobu tohto znalca Asociácia leasingových
spoločností Slovenskej republiky.
24.4	Nájomca nie je oprávnený užívať po predčasnom ukončení leasingovej zmluvy predmet
leasingu. Nájomca je po predčasnom ukončení
leasingovej zmluvy povinný zdržať sa akéhokoľvek nakladania s predmetom leasingu, užívania
predmetu leasingu alebo umožnenia užívania
predmetu leasingu inej osobe. Nájomca podpisom leasingovej zmluvy prehlasuje, že si je vedomý, že mu prenajímateľ neudelil súhlas s používaním predmetu leasingu po predčasnom
ukončení leasingovej zmluvy, a to či už priamo
nájomcom alebo akoukoľvek inou osobou. Nájomca podpisom leasingovej zmluvy ďalej prehlasuje, že si je vedomý, že ak predmet leasingu
okamžite po predčasnom ukončení leasingovej
zmluvy neodovzdá prenajímateľovi a bude ho
ďalej držať, užívať, nakladať s ním alebo umožní jeho držbu alebo užívanie inej osobe, môže
tým naplniť zákonné znaky skutkových podstát
trestných činov neoprávneného užívania cudzej
veci alebo sprenevery.
24.5	V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť
podľa bodu 24.1, má prenajímateľ právo sám
alebo prostredníctvom tretej osoby odobrať nájomcovi predmet leasingu na jeho náklady a nebezpečenstvo aj bez jeho súhlasu alebo aj bez
jeho vedomia; za týmto účelom je prenajímateľ
oprávnený prekonať mechanické alebo elektronické prekážky v predmete leasingu brániace
vstupu do predmetu leasingu, spusteniu jeho
prevádzky alebo jeho odtiahnutiu, na čo mu
nájomca podpisom leasingovej zmluvy udeľuje
výslovný súhlas.
24.6	V prípade predčasného zániku zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje prevziať predmet leasingu do
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svojho účtovníctva vo výške majetkovej hodnoty,
a to v deň kedy dostane do svojej držby predmet
leasingu. Výšku majetkovej hodnoty predmetu
leasingu určenú podľa bodu 22.5 písm. a) oznámi prenajímateľ nájomcovi bez zbytočného odkladu po obdržaní predmetu leasingu.
24.7	Všetky predchádzajúce ustanovenia tohto článku ostávajú zachované aj po zániku leasingovej
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
24.8	V prípade, ak nastane skutočnosť podľa bodu
20.1 písm. f), je nájomca povinný okamžite a bez
výzvy prenajímateľa odovzdať prenajímateľovi
predmet leasingu. Ak prenajímateľ písomne
neoznámil nájomcovi niečo iné, je nájomca povinný odovzdať predmet leasingu v sídle prenajímateľa v pracovných dňoch v čase od 9,00
do 16,00 hod. V prípade, ak nájomca poruší túto
svoju povinnosť, má prenajímateľ právo odobrať
nájomcovi predmet leasingu podľa bodu 24.5.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak do
jedného mesiaca od odovzdania, alebo odobratia predmetu leasingu nedôjde k zaplateniu
všetkých omeškaných leasingových splátok,
leasingová zmluva automaticky zaniká (ak už
predtým nezanikla z dôvodu výpovede prenajímateľa), právo prenajímateľa na leasingové
splátky nie je nijako dotknuté skutočnosťou, že
predmet leasingu bol odovzdaný alebo odobratý
spôsobom podľa tohto bodu.
25
Riadny zánik leasingovej zmluvy
25.1	Nájomca má právo nadobudnúť po uplynutí
dohodnutej doby leasingu predmet leasingu do
svojho vlastníctva, avšak len za podmienky, že:
a)	splní všetky svoje peňažné záväzky z leasingovej zmluvy, bez ohľadu na to či sú tieto vymáhateľné alebo nie (t.j. všetky leasingové splátky,
platby poistného, ako aj všetky dovtedy prenajímateľom uplatnené nároky na zmluvnú pokutu,
úroky z omeškania, náhradu škody a ďalších
poplatkov a náhrady nákladov vyplývajúcich
z leasingovej zmluvy vrátane náhrady nákladov
podľa bodov 12.9, 12.10, 12.11; a
b)	uhradí prenajímateľovi odkupnú cenu; a
c)	nájomca nebude v omeškaní s plnením svojich
záväzkov z iných zmlúv uzavretých s prenajímateľom (ak nájomca takéto zmluvy s prenajímateľom uzavrel).
25.2	Ak nájomca do uplynutia dohodnutej doby
leasingu nesplní všetky podmienky uvedené
v bode 25.1, zaniká jeho právo užívať predmet
leasingu, môže ho však naďalej držať u seba,
a to až do zániku jeho práva na nadobudnutie
predmetu leasingu do jeho vlastníctva podľa
bodu 25.4.
25.3	Ak nájomca do uplynutia dohodnutej doby
leasingu nesplní všetky podmienky uvedené
v bode 25.1, prenajímateľ má právo oznámiť nájomcovi, že jeho právo na nadobudnite predmetu leasingu do jeho vlastníctva zaniklo; prenajímateľ môže túto skutočnosť oznámiť nájomcovi
len v prípade, ak nájomcu v lehote nie kratšej
než 15 dní vyzve na splnenie podmienok podľa bodu 25.1 a upozorní ho na možnosť zániku
jeho práva na nadobudnutie predmetu leasingu
do jeho vlastníctva (výzva, upozornenie a oznámenie podľa tohto bodu môžu byť vykonané spolu v jednom oznámení, ak prenajímateľ oznámi
nájomcovi, že v prípade, ak do lehoty uvedenej
v oznámení - ktorá nemôže byť kratšia než 15
dní - nedôjde k splneniu všetkých podmienok
uvedených v bode 25.1, jeho právo na nadobudnutie premetu leasingu do jeho vlastníctva
zaniká).
25.4	Právo nájomcu na nadobudnutie predmetu leasingu do jeho vlastníctva zaniká, ak nájomca
nesplní do uplynutia dohodnutej doby leasingu
podmienky uvedené v bode 25.1, a tieto nesplní
ani do času, kedy:
a)	prenajímateľ podľa bodu 25.3 oznámi nájomcovi, že jeho právo na nadobudnutie predmetu
leasingu do jeho vlastníctva zaniklo; alebo
b)	nájomca oznámi prenajímateľovi, že nemá záujem o nadobudnutie predmetu leasingu do svojho vlastníctva (za takéto oznámenie sa považuje
aj vrátenie predmetu leasingu prenajímateľovi
nájomcom).
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25.5	V prípade zániku práva nájomcu na nadobudnutie predmetu leasingu do jeho vlastníctva
podľa bodu 25.4 je nájomca povinný okamžite
odovzdať predmet leasingu prenajímateľovi
(článok 24 tejto leasingovej zmluvy sa aplikuje
primerane) a prenajímateľ má právo predmet leasingu predať alebo prenajať tretej osobe alebo
s ním inak naložiť (pričom do svojho účtovníctva
ho prenajímateľ prevezme v hodnote odkupnej
ceny); dohodnutá leasingová cena sa znižuje
o odkupnú cenu.
25.6	Uhradením odkupnej ceny pred zánikom práva
nájomcu na nadobudnutie predmetu leasingu
do jeho vlastníctva podľa bodu 25.4 dochádza
medzi prenajímateľom ako predávajúcim a nájomcom ako kupujúcim k uzavretiu kúpnej
zmluvy, predmetom ktorej je predaj predmetu
leasingu za odkupnú cenu (ďalej iba ako „zmluva o kúpe použitej veci“); vznik účinkov zmluvy o kúpe použitej veci je viazaný na splnenie
nasledovných odkladacích podmienok:
a)	budú splnené podmienky uvedené v bode 25
písm. a) a c); a
b)	uplynie dohodnutá doba leasingu;
ak bude niektorá z odkladacích podmienok uvedených vyššie v čase zaplatenia odkupnej ceny
splnená, neprihliada sa ňu; ak budú v tom čase
splnené obidve tieto podmienky, zmluva o kúpe
použitej veci je nepodmienená a nadobúda účinnosť už zaplatením odkupnej ceny.

Poisteným zo zmluvy o havarijnom poistení je
prenajímateľ.
27.3	Výber poisťovateľa je výlučne vecou nájomcu.
Ak je poisťovateľom iná poisťovňa než Allianz
- Slovenská poisťovňa, a.s. alebo UNIQA poisťovňa, a.s., potom musí poistnú zmluvu o havarijnom poistení schváliť ešte pred jej uzavretím
prenajímateľ, inak nebude mať za následok
splnenie povinnosti nájomcu podľa bodu 27.1;
prenajímateľ nebude takéto schválenie bez
rozumných dôvodov odopierať alebo zdržiavať;
ak sa prenajímateľ k písomnej žiadosti nájomcu
o schválenie návrhu poistnej zmluvy nevyjadrí
ani do troch pracovných dní odo dňa, kedy mu
bude žiadosť spolu s návrhom poistnej zmluvy
predložená, potom sa táto poistná zmluva o havarijnom poistení považuje za schválenú.
27.4	Havarijné poistenie predmetu leasingu musí
spĺňať tieto podmienky:
a)	predmet leasingu musí byť poistený na poistnú
sumu minimálne vo výške uvedenej v bode 27.5;
b)	predmet leasingu musí byť poistený aj pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku činnosti pracovného stroja (ak je jeho súčasťou);
c)	dohodnutá spoluúčasť nesmie byť vyššia než
10% poistného plnenia a musí mať pevne stanovenú minimálnu hranicu vo výške maximálne
350 EUR;
d)	územná platnosť poistenia sa musí vzťahovať na
celé územie Európy.

25.7	Nájomca nadobudne predmet leasingu do vlastníctva v deň nasledujúci po dni, kedy zmluva
o kúpe použitej veci nadobudne v zmysle tohto
bodu 25.6 účinnosť; ak zmluva o kúpe použitej
veci nenadobudne účinnosť ani do zániku práva
nájomcu na nadobudnutie predmetu leasingu
do jeho vlastníctva podľa bodu 25.4, zmluva
o kúpe použitej veci sa od počiatku zrušuje.
25.8	Zmluvou o kúpe použitej veci uzavretou podľa
tohto článku tejto leasingovej zmluvy kupuje
nájomca predmet leasingu v stave, v akom tento
stojí a leží a nemá voči prenajímateľovi ako predávajúcemu žiadne práva súvisiace so stavom
predmetu leasingu alebo jeho vadami.
25.9	Na žiadosť nájomcu vystaví prenajímateľ nájomcovi písomné potvrdenie o prevode predmetu leasingu do vlastníctva nájomcu.
25.10	Ustanovením tohto článku tejto leasingovej
zmluvy nie je dotknutá možnosť, aby zmluvné
strany uzavreli zmluvu o predaji predmetu leasingu iným spôsobom, a to na základe ich vzájomnej dohody.
25.11	Všetky ustanovenia tohto článku ostávajú zachované aj po zániku leasingovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

27.5	Ak je predmetom leasingu nové vozidlo, musí
byť poistná suma vo výške rovnajúcej sa najmenej obstarávacej cene vrátane DPH bez odkupnej zľavy. Ak je predmetom leasingu ojazdené
vozidlo, musí sa poistná suma stanoviť jedným
z nasledujúcich spôsobov:
a)	podľa pôvodnej faktúry;
b)	súčtom aktuálnej ceny nového vozidla, resp.
poslednej známej ceny vozidla daného typu
s DPH vrátane štandardnej výbavy dodávanej
prvovýrobcom podľa cenníka AAD alebo iného
obdobného cenníka a ceny doplnkovej výbavy
stanovenej podľa dostupných podkladov;
c)	podľa cenníka autorizovaného importéra, resp.
predajcu vozidiel;
d)	podľa znaleckého posudku,
e)	odborným posúdením poisťovateľa (do poistnej
sumy sa v každom prípade zahrnie aj DPH).

26
Poistenie zodpovednosti za škodu
26.1	Nájomca je povinný plniť všetky zákonné povinnosti vo vzťahu k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu leasingu (ďalej iba “poistenie
zodpovednosti“) v prípade, ak sa na predmet
leasingu povinnosť takéhoto poistenia vzťahuje.
Nájomca je v takom prípade najmä povinný zabezpečiť, aby bola v súlade so zákonom uzavretá
poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou predmetu leasingu,
ako aj plniť všetky povinnosti z takejto zmluvy.
27
Havarijné poistenie predmetu leasingu
27.1	Nájomca je povinný zabezpečiť, aby bol predmet
leasingu odo dňa jeho prevzatia od dodávateľa
až do zániku leasingovej zmluvy poistený pre
prípad poškodenia alebo zničenia predmetu leasingu v dôsledku havárie, v dôsledku činnosti
pracovného stroja, ktorý je súčasťou predmetu
leasingu - napr. sklápacia korba, mechanická
ruka (ak je jeho súčasťou), v dôsledku živelnej
udalosti, vandalizmu a pre prípad odcudzenia
predmetu leasingu, a ak sa tak prenajímateľ
a nájomca dohodli, tak aj pre iné riziká (ďalej
len „havarijné poistenie“).
27.2	Poistnú zmluvu o havarijnom poistení predmetu leasingu (ďalej len „poistná zmluva o havarijnom poistení“) uzatvára s poisťovateľom
vo svojom mene a na vlastný účet nájomca, ak
nie je v leasingovej zmluve dohodnuté inak.

27.6	V prípade, ak predmet leasingu nie je novým
vozidlom, je nájomca povinný zabezpečiť vykonanie fyzickej obhliadky predmetu leasingu
poisťovateľom poskytujúcim havarijné poistenie
predmetu leasingu a do troch pracovných dní od
jej vykonania doručiť prenajímateľovi protokol
o jej vykonaní.
27.7	Ak nájomca neuzavrie poistnú zmluvu o havarijnom poistení, hoci tak bol povinný urobiť,
alebo ak poistná zmluva o havarijnom poistení
z akéhokoľvek dôvodu zanikne, je prenajímateľ oprávnený uzavrieť poistnú zmluvu o havarijnom poistení predmetu leasingu sám, vo
vlastnom mene a na vlastný účet, nájomca je
však povinný nahradiť prenajímateľovi všetky
náklady s tým spojené, najmä je povinný nahradiť prenajímateľovi ním uhradené poistné za havarijné poistenie a náklady spojené s uzavretím
poistnej zmluvy o havarijnom poistení.
28

 inkulácia poistného plnenia z havarijného
V
poistenia
28.1	Nájomca je povinný zabezpečiť, že poistné
plnenie z havarijného poistenia, a ak bolo dojednané doplnkové havarijné poistenie majetkového charakteru, ako napr. doplnkové poistenie finančnej straty, batožiny, nákladov na
zapožičanie náhradného vozidla, spoluúčasti
v prípade poškodenia alebo zničenia čelného
skla na vozidle, tak aj poistné plnenie z tohto
poistenia, bude až do splnenia všetkých povinností nájomcu z leasingovej zmluvy vinkulované v prospech prenajímateľa. Ak je poistné
plnenie z havarijného poistenia, prípadne
doplnkového havarijného poistenia vinkulované v prospech prenajímateľa, na základe tejto
vinkulácie poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie inému ako
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prenajímateľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.
28.2	V prípade zničenia predmetu leasingu (totálna
škoda) alebo odcudzenia predmetu leasingu
nájomca súhlasí s tým, že poisťovateľ vyplatí
vinkulované poistné plnenie po dobu trvania
vinkulácie výhradne na účet prenajímateľa.
28.3	V prípade, že nájomca vinkuláciu poistného
plnenia aj napriek povinnosti podľa bodu 28.1
nezriadi, dáva týmto prenajímateľovi plnú
moc, aby zriadenie vinkulácie zabezpečil sám.
Nájomca podpisom leasingovej zmluvy splnomocňuje prenajímateľa, aby v jeho mene zriadil vinkuláciu poistného plnenia v prospech
prenajímateľa.
28.4 V prípade nedodržania povinnosti nájomcu podľa
bodu 28.1. je prenajímateľ oprávnený požadovať
od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 350 EUR.
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 ovinnosti nájomcu vo vzťahu k havarijnéP
mu poisteniu
29.1	Nájomca je povinný najneskôr do dňa prevzatia predmetu leasingu od dodávateľa doručiť
prenajímateľovi poistnú zmluvu o havarijnom
poistení, ako aj všetky dokumenty s ňou súvisiace, a potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia
z havarijného poistenia v prospech prenajímateľa podľa bodu 28.1, ak nie je súčasťou poistnej
zmluvy. Ak poistnú zmluvu uzavrela v mene poisťovateľa spoločnosť LEAS.SK, s.r.o., dokumenty
podľa tohto bodu doručí prenajímateľovi spoločnosť LEAS.SK, s.r.o, s čím nájomca súhlasí.
29.2	Nájomca nie je oprávnený ním uzavretú poistnú
zmluvu o havarijnom poistení meniť, dopĺňať
alebo zrušiť bez prechádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa.
29.3	Prenajímateľ je oprávnený získavať od príslušného poisťovateľa alebo jeho agenta všetky informácie súvisiace s poistnou zmluvou o havarijnom
poistení alebo s plnením práv a povinností z nej
vyplývajúcich a poisťovateľ alebo jeho agent je
oprávnený prenajímateľovi tieto informácie poskytnúť, s čím nájomca výslovne súhlasí.
29.4	Nájomca je povinný pri uzavretí poistnej zmluvy o havarijnom poistení uviesť poisťovateľovi
úplne a pravdivo všetky technické údaje o predmete leasingu, ako aj iné skutočnosti, súvisiace
s predmetom leasingu (napr. objem motora, typ,
nadobúdacia cena, existencia pracovného stroja) alebo činnosťou, na ktorú alebo v súvislosti
s ktorou sa bude používať (napr. taxislužba, požičovňa áut, autoškola) ovplyvňujúce výšku poistného, ako aj ich zmenu alebo vznik nových takýchto skutočností, ku ktorým došlo po uzavretí
poistnej zmluvy o havarijnom poistení. Nájomca
zodpovedá za správnosť týchto údajov.
29.5	Nájomca je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy o havarijnom poistení týkajúce sa držby, prevádzky a vlastníctva
predmetu leasingu. Nájomca je povinný splniť
aj tie povinnosti, ktoré sa vzťahujú na vlastníka
predmetu leasingu, v takom prípade ich nájomca splní za prenajímateľa, na čo mu prenajímateľ, ak to bude nevyhnutné poskytne všetku na
to potrebnú súčinnosť. Nájomca zodpovedá za
všetky škody, ktoré prenajímateľovi vzniknú
v súvislosti s porušením povinnosti nájomcu
podľa tohto bodu, okrem prípadu, ak bola na
splnenie tejto povinnosti nevyhnutá súčinnosť
prenajímateľa, ktorý ju nájomcovi, napriek jeho
písomnej výzve neposkytol.
29.6	Nájomca je vždy povinný používať zariadenie
proti odcudzeniu predmetu leasingu ustanovené
v poistnej zmluve o havarijnom poistení.
29.7	V prípade vzniku akejkoľvek škody na predmete leasingu je nájomca povinný bezodkladne
zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady.
V prípade, ak sa na vznik škody vzťahuje havarijné poistenie, a ak poisťovňa poskytne poistné
plnenie vzťahujúce sa na vzniknutú škodu a ak
prenajímateľ toto plnenie v zmysle týchto VPFL
uvoľní, potom bude toto poistné plnenie použité
na úhradu škody do výšky prenajímateľom uvoľneného poistného plnenia.
29.8	V prípade, ak nájomca nezabezpečí odstránenie
škody na predmete leasingu podľa predchádzajúceho bodu, potom je tak oprávnený urobiť na
náklady nájomcu prenajímateľ.
VPFL č. 201601 platné od 1. 5. 2016

30

 ostup pri poistnej udalosti z havarijného
P
poistenia
30.1	Nájomca je povinný predchádzať vzniku škody
na predmete leasingu a uskutočniť všetky opatrenia, ktoré od neho možno rozumne požadovať,
potrebné na predchádzanie vzniku škôd na
predmete leasingu.
30.2	Nájomca je povinný v súlade s poistnou zmluvou o havarijnom poistení alebo príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi
oznámiť vznik škody na predmete leasingu:
a)	poisťovateľovi, a to najneskôr v lehote určenej
poistnou zmluvou o havarijnom poistení alebo
príslušnými všeobecne záväznými predpismi
(v tej z nich, ktorá je kratšia);
b)	polícii Slovenskej republiky, alebo polícii resp.
inému príslušnému orgánu cudzieho štátu,
v ktorom škoda vznikla, ak táto povinnosť vyplýva z poistnej zmluvy o havarijnom poistení
alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najneskôr v lehote určenej
poistnou zmluvou o havarijnom poistení alebo
príslušnými všeobecne záväznými predpismi
(v tej z nich, ktorá je kratšia);
c)	prenajímateľovi, ak škoda presahuje sumu 700
EUR, a to v lehote piatich pracovných dní od
vzniku poistnej udalosti.
Nájomca oznámi vznik škody podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak má túto povinnosť
v zmysle poistnej zmluvy o havarijnom poistení
alebo všeobecne záväzných právnych predpisov
prenajímateľ, v takom prípade nájomca oznámi
túto skutočnosť v mene prenajímateľa.
30.3	Nájomca je povinný uplatniť u poisťovateľa
vzniknuté nároky poisteného z havarijného
poistenia, a to v lehote uvedenej v poistnej
zmluve o havarijnom poistení, inak bez zbytočného odkladu. Nájomca je oprávnený a povinný
uplatňovať tie nároky, na ktoré je oprávnený
prenajímateľ ako poistený, v mene a na účet
prenajímateľa. Všetky náklady spojené s uplatnením týchto nárokov znáša nájomca.
30.4	Poistné plnenie, na ktoré je ako poistený
oprávnený prenajímateľ alebo ktoré je vinkulované v prospech prenajímateľa, poisťovateľ
v žiadnom prípade neposkytne nájomcovi bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. V prípade zničenia predmetu leasingu
(totálnej škody) alebo odcudzenia predmetu leasingu vyplatí poisťovateľ poistné plnenie z havarijného poistenia, na ktoré je oprávnený prenajímateľ ako poistený, výhradne prenajímateľovi.
30.5	Prenajímateľ má právo prijaté poistné plnenie
vyplatené mu poisťovateľom ako poistenému alebo ako oprávnenému z vinkulácie držať u seba
až do splnenia všetkých povinností nájomcu
z leasingovej zmluvy, prípadne použiť na úhradu akéhokoľvek už splatného záväzku nájomcu
voči prenajímateľovi z leasingovej zmluvy alebo
zo zabezpečovacej zmluvy. Ak poistné plnenie
prijaté prenajímateľom prevyšuje pohľadávky
prenajímateľa z leasingovej zmluvy a zo zabezpečovacej zmluvy voči nájomcovi, prenajímateľ
bez zbytočného odkladu po splnení všetkých
povinností nájomcu z leasingovej zmluvy a zo
zabezpečovacej zmluvy vydá nájomcovi poistné
plnenie prevyšujúce pohľadávky prenajímateľa z leasingovej zmluvy a zo zabezpečovacej
zmluvy voči nájomcovi. Prenajímateľ má právo
jednostranne započítať svoj záväzok na vydanie
prevyšujúceho poistného plnenia s akoukoľvek
svojou splatnou pohľadávkou voči nájomcovi
odlišnou od pohľadávky prenajímateľa z leasingovej zmluvy a zo zabezpečovacej zmluvy voči
nájomcovi.
30.6	Prenajímateľ môže uvoľniť poistné plnenie na
úhradu škody na predmete leasingu za predpokladu, že
a)	nájomca nie je v omeškaní s plnením žiadnej
svojej peňažnej alebo nepeňažnej povinnosti
podľa leasingovej zmluvy; a
b)	prenajímateľ nevyužije svoje právo použiť poistné plnenie na úhradu akéhokoľvek už splatného
záväzku nájomcu voči prenajímateľovi z leasingovej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy.
30.7	V prípade zničenia predmetu leasingu (totálnej
škody) alebo odcudzeniu predmetu leasingu,

bude prenajímateľom prijaté poistné plnenie použité na úhradu záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi z leasingovej zmluvy. Časť prijatého
poistného plnenia prevyšujúcu výšku záväzkov
nájomcu uvedených v predchádzajúcej vete poukáže prenajímateľ nájomcovi, za predpokladu,
že prenajímateľ nevyužije svoje právo započítať
túto povinnosť so svojou pohľadávkou voči nájomcovi z akejkoľvek inej zmluvy s nájomcom.
30.8	V prípade vzniku poistnej udalosti v rozsahu totálnej škody a uplatnení si náhrady škody z poistenia zodpovednosti za škodu vinníka poistnej
udalosti je nájomca povinný zabezpečiť, aby
bolo poistné plnenie zaslané na účet prenajímateľa, ktorý s ním má právo naložiť tak, ako keby
išlo o plnenie z havarijného poistenia.
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 latenie poistného, ak poistné neinkasuje
P
prenajímateľ
31.1	Ak nájomca a prenajímateľ neuzavreli dohodu o platbách poistného alebo ak prenajímateľ
prestane byť oprávnený inkasovať poistné za
havarijné poistenie alebo poistné za poistenie
zodpovednosti, potom je nájomca povinný platiť
poistné za havarijné poistenie a poistné za poistenie zodpovednosti neinkasované prenajímateľom priamo poisťovateľovi, a to riadne a včas
v súlade s podmienkami danej poistnej zmluvy.
31.2	Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi,
že sa dostal do omeškania s platením poistného
alebo jeho časti, a to najneskôr do pätnástich kalendárnych dní odo dňa jeho splatnosti.
31.3	Prenajímateľ má právo uhradiť za nájomcu
akúkoľvek časť poistného alebo jeho časti, s platením ktorého sa dostal nájomca do omeškania, s čím nájomca súhlasí. Prenajímateľ však
v žiadnom prípade nemá takú povinnosť. Ak
prenajímateľ uhradí za nájomcu poistné alebo
akúkoľvek jeho časť, potom je nájomca povinný
ho prenajímateľovi nahradiť v celej výške.
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 latenie poistného inkasovaného prenajímaP
teľom
32.1	Ak nájomca a prenajímateľ uzavreli dohodu
o platbách poistného, ktorá sa jej podpisom
stáva súčasťou leasingovej zmluvy (ďalej len
„dohoda o platbách poistného“), potom je nájomca povinný uhrádzať poisťovateľovi poistné
uvedené v dohode o platbách poistného výlučne
prostredníctvom prenajímateľa, a to vo výške,
v lehotách uvedených v danej poistnej zmluve
(resp. v dokumente tvoriacom jej súčasť - napr.
v návrhu poistnej zmluvy, v prílohe k návrhu
poistnej zmluvy, v osobitných poistných podmienkach alebo v dohode o osobitných poistných podmienkach), resp. v dohode o platbách
poistného. Ak z dohody o platbách poistného vyplýva iný konkrétny dátum splatnosti poistného
než z poistnej zmluvy, resp. dokumentov uvedených vyššie, prednosť majú ustanovenia dohody
o platbách poistného. Ak však prenajímateľ písomne oznámi nájomcovi, že stratil oprávnenie
prijímať v mene poisťovateľa poistné, potom je
nájomca povinný uhrádzať poistné priamo poisťovateľovi, v takom prípade sa bude postupovať
primerane podľa článku 31 týchto VPFL.
32.2	Nájomca podpisom leasingovej zmluvy udeľuje
prenajímateľovi svoj neodvolateľný súhlas s tým,
aby prenajímateľ za neho plnil jednotlivé splátky
poistného alebo ich časť podľa poistnej zmluvy
(resp. podľa dokumentu tvoriacom jej súčasť
- napr. podľa návrhu poistnej zmluvy, prílohy
návrhu poistnej zmluvy, splátkovom kalendári
poistného, v osobitných poistných podmienkach
alebo v dohode o osobitných poistných podmienkach) aj v prípade, ak ich nájomca prenajímateľovi neuhradí. Prenajímateľ však nemá voči nájomcovi žiadnu povinnosť také plnenie uskutočniť.
Ak prenajímateľ poistné alebo jeho časť za nájomcu uhradí, potom má prenajímateľ právo na
jeho náhradu v celej výške, v akej prenajímateľ
poistné alebo jeho časť za nájomcu uhradil.
32.3	Nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ poskytoval poisťovateľovi alebo jeho agentovi všetky
informácie týkajúce sa leasingovej zmluvy, najmä informácie o zmene alebo zániku leasingovej
zmluvy alebo o realizácii zabezpečenia podľa zabezpečovacej zmluvy.
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33

 latenie poistného k poisteniu schopnosti
P
splácať
33.1	Ak nájomca a prenajímateľ uzavreli Dohodu o poistení k Poisteniu schopnosti splácať, potom je
nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi platby poistného za poistenie schopnosti splácať, a to
spôsobom určeným v Dohode o poistení a v splátkovom kalendári poistného. Toto platí až do zániku leasingovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
33.2	Nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ poskytoval poisťovateľovi alebo jeho agentovi všetky
informácie týkajúce sa leasingovej zmluvy, najmä informácie o zmene alebo zániku leasingovej
zmluvy.
34

 rechod práv z poistnej zmluvy o havarijP
nom poistení
34.1	Ak poistnú zmluvu o havarijnom poistení uzavrela v mene poisťovateľa spoločnosť LEAS.SK,
s.r.o, potom v prípade, ak dôjde k predčasnému zániku leasingovej zmluvy, prechádzajú
dňom zániku leasingovej zmluvy všetky práva
a povinnosti nájomcu z takejto poistnej zmluvy
o havarijnom poistení na prenajímateľa a prenajímateľ týmto dňom vstupuje do poistenia na
miesto nájomcu a stáva sa poistníkom (ďalej len
„prechod poistnej zmluvy o havarijnom poistení“). Poistné za obdobie do prechodu poistnej
zmluvy o havarijnom poistení je poisťovateľovi
povinný uhradiť nájomca.
34.2	K prechodu poistnej zmluvy o havarijnom poistení podľa bodu 34.1 dôjde len vtedy, ak to bude
v tom čase ustanovovať poistná zmluva uzavretá
medzi nájomcom a poisťovateľom.
34.3	Poistné za obdobie od prechodu poistenia do
splnenia všetkých povinností nájomcu z leasingovej zmluvy, ktoré prenajímateľ uhradil alebo
bude povinný uhradiť, je nájomca povinný prenajímateľovi v celej výške nahradiť.
35

 avarijné poistenie predmetu leasingu uzavH
reté prenajímateľom
35.1	Ak sa prenajímateľ a nájomca v leasingovej
zmluve dohodli, že poistnú zmluvu o havarijnom poistení predmetu leasingu uzavrie vo
vlastnom mene a na vlastný účet prenajímateľ,
potom je poistné za havarijné poistenie súčasťou
leasingových splátok. Nájomca je povinný oboznámiť sa s obsahom poistných podmienok, ak
mu ich prenajímateľ doručí, ustanovenia bodov
29.5 až 29.8 a článku 30 týchto VPFL sa použijú
primerane, zvyšné ustanovenia článkov 27 až
34 týchto VPFL sa nepoužijú.
36
Osobné údaje
36.1	Spracovaním osobných údajov sa pre účely leasingovej zmluvy rozumie vykonávanie operácií
alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie,
sprístupňovanie alebo zverejňovanie (ďalej len
„spracúvanie“).
36.2	Fyzická osoba, ktorá ako nájomca alebo ako
osoba konajúca za nájomcu alebo v jeho mene
(samostatne alebo spolu s inými osobami), podpísala leasingovú zmluvu (ďalej len „dotknutá
osoba“) podpisom na leasingovej zmluve potvrdzuje, že ju prenajímateľ pred tým, než mu
dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje,
oboznámil so Zásadami spracúvania osobných
údajov spoločnosťou Mercedes-Benz Financial
Services Slovakia s. r. o. (ďalej len „Zásady
spracúvania osobných údajov“), obsahujúcimi
okrem iného informácie podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“), a to identifikačné
údaje prenajímateľa a sprostredkovateľov spracúvania (bod 36.3), účel spracúvania osobných
údajov, rozsah spracúvaných osobných údajov,
poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 28
a 29 zákona o OOU, ako aj ďalšie informácie potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv
a právom chránených záujmov; Zásady spracúvania osobných údajov v aktuálnom znení sú
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zverejňované na webovej stránke prenajímateľa
(www.mercedes-benz.sk/mbfs-osobne-udaje),
dotknutá osoba má tak možnosť do nich kedykoľvek opätovne nahliadnuť.
36.3	Dotknutá osoba berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený za podmienok a spôsobom
uvedeným v zákone o OOU poveriť aj bez súhlasu dotknutej osoby spracúvaním osobných
údajov inú osobu - sprostredkovateľa (ďalej
len „sprostredkovateľ spracúvania“) a že
sprostredkovateľ spracúvania môže na základe
dohody s prenajímateľom vykonávať spracúvanie osobných údajov aj prostredníctvom inej
osoby.
36.4	Aktuálny zoznam sprostredkovateľov spracúvania poverených prenajímateľom je uvedený
v Zásadách spracúvania osobných údajov a prenajímateľ s ním dotknutú osobu oboznámil, tak
ako je to uvedené v bode 36.2. Ak prenajímateľ
poverí po podpise leasingovej zmluvy spracúvaním osobných údajov iných sprostredkovateľov spracúvania, dotknutá osoba podpisom na
leasingovej zmluve udeľuje svoj súhlas s tým,
aby ju prenajímateľ o tejto skutočnosti informoval výlučne prostredníctvom webovej stránky
prenajímateľa; dotknutá osoba súhlasí s tým,
že uvedením sprostredkovateľa spracúvania
povereného prenajímateľom po podpise leasingovej zmluvy v Zásadách spracúvania osobných
údajov zverejnených na webovej stránke prenajímateľa sa považuje informačná povinnosť
prenajímateľa podľa § 8 ods. 6 zákona o OOU za
splnenú.
36.5	Dotknutá osoba berie na vedomie, že prenajímateľ je v prípade, ak je spracúvanie osobných
údajov:
a)	nevyhnutné na plnenie leasingovej zmluvy alebo rokovaní o jej zmene, alebo v predzmluvných
vzťahoch súvisiacich s leasingovou zmluvou (ak
je dotknutá osoba zmluvnou stranou leasingovej
zmluvy); alebo
b)	nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prenajímateľa a tretích osôb; alebo
c)	v prípadoch ustanovených osobitnými zákonmi
(najmä zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade, ak prenajímateľ konal pri uzavretí
leasingovej zmluvy v súvislosti s havarijným
poistením predmetu leasingu alebo poistením
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
predmetu leasingu ako finančný agent – aj zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve); oprávnený
vykonávať takéto spracúvanie aj bez súhlasu
dotknutej osoby;
	týmto ustanovením nie sú dotknuté iné možnosti spracúvania osobných údajov na základe
priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, ustanovení zákona o OOU alebo iných osobitných zákonov bez
súhlasu dotknutej osoby.
36.6

 otknutá osoba tiež berie na vedomie, že preD
najímateľ je na základe zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(a v prípade, ak prenajímateľ konal pri uzavretí
leasingovej zmluvy v súvislosti s havarijným
poistením predmetu leasingu alebo poistením
zodpovednosti za škodu spôsobenú predmetom
leasingu ako finančný agent, tak aj na základe
zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) oprávnený
v rozsahu a za účelom ustanoveným v uvedených
zákonoch získavať osobné údaje dotknutej osoby
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
36.7	Bez ohľadu na skutočnosti uvedené v bode 36.6
dotknutá osoba udeľuje za účelom právnej istoty zúčastnených strán a prenajímateľovi súhlas,
aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu:
a)	identifikačných a kontaktných údajov dotknutej osoby, a to najmä jej titulu, mena, priezviska, rodného čísla, dátumu narodenia, štátnej

príslušnosti, druhu a čísiel dokladov totožnosti
a iných úradných dokladov (vrátane orgánu,
ktorý ich vydal, dátumu ich vydania a platnosti),
adresy trvalého bydliska, adresy prechodného
bydliska, okresu a miesta narodenia, telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej
pošty;
b)	osobných údajov týkajúcich sa majetkových
pomerov dotknutej osoby, najmä údajov o jej
majetku a príjmoch, záväzkov, údajov o jej zamestnaní, povolaní alebo podnikateľskej činnosti, plnení jej záväzkov voči prenajímateľovi alebo tretím osobám, počte členov jej domácnosti,
vyživovaných osobách a o jej bankovom účte (to
však len v prípade, ak je dotknutá osoba nájomcom z leasingovej zmluvy);
c)	akýchkoľvek už zverejnených údajov týkajúcich
sa dotknutej osoby, jej majetku alebo záväzkov;
d)	akýchkoľvek osobných údajov dotknutej osoby
uvedených v akomkoľvek dokumente, doklade
alebo inom súbore informácií, odovzdaných
alebo predložených prenajímateľovi dotknutou
osobou, nájomcom alebo niektorou z osôb uvedenou v bode 36.11 alebo inou osobou alebo
inak poskytnutých prenajímateľovi v súvislosti
s leasingovou zmluvou alebo akoukoľvek zabezpečovacou zmluvou,
	a to za účelom a spôsobom uvedeným v tomto
článku leasingovej zmluvy ďalej.
36.8	Prenajímateľ je oprávnený spracúvať osobné
údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom
v bode 36.7 za účelom:
a)	plnenia leasingovej zmluvy alebo rokovaní o jej
zmene alebo predzmluvných vzťahoch súvisiacich s leasingovou zmluvou (vrátane rozhodnutia prenajímateľa uzavrieť leasingovú zmluvu);
b)	riadneho výkonu práv a povinností vyplývajúcich z leasingovej zmluvy alebo zo zabezpečovacích zmlúv alebo zo zmlúv s niektorou z týchto
zmlúv súvisiacich, správy týchto zmlúv, ako aj
uplatnenia všetkých nárokov prenajímateľa vyplývajúcich z akejkoľvek z týchto zmlúv alebo
s akoukoľvek z týchto zmlúv súvisiacich;
c)	ochrany práv a oprávnených záujmov prenajímateľa a tretích osôb (t.j. najmä uplatnenia
všetkých nárokov prenajímateľa vyplývajúcich
zo zmlúv uvedených v písm. b) tohto bodu, a to
súdnou aj mimosúdnou cestou); a
d)	výkonu práv a povinností prenajímateľa alebo
nájomcu súvisiacich s havarijným poistením
predmetu leasingu, poistením zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou predmetu leasingu alebo poistením schopnosti splácať;
e)	plnenie povinností prenajímateľa vyplývajúcich
mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich so
zmluvami uvedenými písm. b) tohto bodu (napr.
daňové predpisy, účtovné prepisy, predpisy
o správe registratúry);
f)	umožnenia kontroly zo strany akejkoľvek osoby,
ktorá má majetkový podiel vo prenajímateľovi
alebo ktorá je s prenajímateľom majetkovo priamo alebo nepriamo prepojená;
g)	marketingu (podľa súhlasu uvedenom v bode
36.12).
36.9	Dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi súhlas,
aby osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode
36.7 za účelom uvedeným v bode 36.8 získaval,
zhromažďoval, zaznamenával, usporadúval, prepracúval, menil, vyhľadával, prehľadával, preskupoval, kombinoval, premiestňoval, využíval
a uchovával, a aby tieto osobné údaje získaval
okrem dotknutej osoby aj od osôb uvedených
v bode 36.11, ako aj od akýchkoľvek iných osôb,
ktoré týmito údajmi disponujú, najmä od osôb,
ktoré vedú registre, evidenciu alebo akékoľvek
databázy o osobách, majetku, dlžníkoch alebo
plnení povinností (ďalej len „register“) alebo
ktoré poskytujú informácie z registra.
36.10	Dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi súhlas,
aby prenajímateľ získaval osobné údaje dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič
informácií.
36.11	Dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi súhlas,
aby osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode
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36.7 alebo akúkoľvek ich časť poskytol alebo
sprístupnil za účelom uvedeným v bode 36.8
iným príjemcom, a to najmä nájomcovi (ak je
nájomca odlišný od dotknutej osoby), osobe
poskytujúcej zabezpečenie, poisťovniam, ktoré
uzavreli poistnú zmluvu o havarijnom poistení
predmetu leasingu, poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou predmetu leasingu alebo schopnosti splácať a osobám, ktoré
tieto poistenia sprostredkovali; ekonomickým,
daňovým, právnym a iným poradcom prenajímateľa; akejkoľvek spoločnosti, ktorá je priamo
alebo nepriamo majetkovo prepojená s prenajímateľom; dodávateľom alebo zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých alebo pomocou
ktorých prenajímateľ realizuje svoje práva a povinnosti z leasingovej zmluvy alebo zabezpečovacích zmlúv, alebo vykonáva činnosti súvisiace
s akoukoľvek z týchto zmlúv; akejkoľvek osobe,
ktorá sa stala právnym nástupcom prenajímateľa alebo sa ním má záujem stať, alebo na ktorú
boli postúpené pohľadávky z leasingovej zmluvy alebo s ktorou sa o takom postúpení rokuje;
osobám vykonávajúcim predaj a servis vozidiel;
súdom, orgánom činným v trestnom konaní,
orgánom dohľadu nad činnosťou prenajímateľa a iným oprávneným orgánom verejnej moci
a exekútorom; archívom a osobám spravujúcim
registratúru prenajímateľa alebo - v prípade,
ak sa dotknutá osoba dostane do omeškania
s plnením akejkoľvek povinnosti z leasingovej
zmluvy alebo zabezpečovacej zmluvy - osobe,
ktorá vedie register alebo poskytujúcej informácie z registra; a vo všetkých prípadoch aj ich
oprávneným osobám (tak ako sú tieto definované v zákone o OOU), a aby tieto osoby osobné
údaje ďalej spracúvali (ak tieto osoby nie sú
sprostredkovatelia spracúvania); dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi súhlas, aby za týmto
účelom preniesol osobné údaje aj mimo územia
Slovenskej republiky, nie však mimo územia
členských štátov Európskej únie.
36.12	Dotknutá osoba udeľuje prenajímateľovi súhlas,
aby osobné údaje uvedené v bode 36.7 písm. a)
spracúval aj na účely marketingu, a aby ich za
týmto účelom poskytoval alebo sprístupňoval
aj iným príjemcom, a to osobám priamo alebo
nepriamo majetkovo prepojeným s prenajímateľom, osobám zaoberajúcim sa predajom alebo
servisom vozidiel, poisťovniam a finančným
agentom a ich oprávneným osobám.
36.13	Súhlasy udelené v tomto bode leasingovej
zmluvy platia po celú dobu platnosti leasingovej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv a ďalších
desať rokov po zániku posledného záväzku
z leasingovej zmluvy alebo zo zabezpečovacích
zmlúv (podľa toho, ktorý zanikne neskôr).
36.14	Dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí,
že udelenie akéhokoľvek súhlasu podľa tohto
bodu, jeho odvolanie, ako ani uplynutie doby
jeho platnosti nemá žiadny vplyv na akékoľvek
právo prenajímateľa spracúvať osobné údaje
dotknutej osoby bez jej súhlasu, vyplývajúce
z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, zákona o OOU
alebo iných osobitných zákonov.
36.15	Ustanovenia tohto článku týchto VPFL sa aplikujú len v prípade, ak dotknutá osoba potvrdí
vyhlásenia, potvrdenia a súhlasy uvedené
v tomto článku týchto VPFL osobitným podpisom na leasingovej zmluve.
37
Vyhlásenia nájomcu
37.1	Nájomca podpisom leasingovej zmluvy vyhlasuje, že:
a)	je oprávnený uzavrieť leasingovú zmluvu a že
mu nie je známa žiadna prekážka brániaca vykonávaniu jeho práv a povinností z leasingovej
zmluvy;
b)	všetky údaje, ktoré poskytol prenajímateľovi
v súvislosti s uzavretím leasingovej zmluvy sú
správne a úplné, najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov a že také
sú podľa jeho vedomostí aj údaje poskytnuté
osobou poskytujúcou zabezpečenie leasingu, ak
bolo také zabezpečenie dohodnuté;
c)	všetky identifikačné a korešpondenčné údaje,
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ktoré uviedol pri podpise leasingovej zmluvy
a týchto VPFL vo formulári nazvanom karta
zákazníka (ďalej len „karta zákazníka“), sú
správne a úplné;
d)	nezamlčal žiadnu informáciu alebo údaj, o ktorom vedel alebo musel vedieť, že môže mať
podstatný vplyv na rozhodnutie prenajímateľa
uzavrieť s ním leasingovú zmluvu a že tak podľa
jeho vedomostí neurobila ani osoba poskytujúca
zabezpečenie leasingu;
e)	pred podpisom leasingovej zmluvy nenastala
žiadna zo skutočností definovaných ako výpovedný dôvod podľa bodu 20.1;
f)
riadne plní svoje povinnosti zo zmlúv uzavretých
s inými osobami; žiadna osoba voči nemu nevymáha žiadnu pohľadávku a nevedie voči nemu
súdne, správne, rozhodcovské, exekučné alebo
iné konanie; a že voči nemu neexistuje žiadny
exekučný titul, to všetko okrem prípadov, o existencii ktorých nájomca prenajímateľa pred uzavretím leasingovej zmluvy písomne informoval.
37.2	Nájomca podpisom leasingovej zmluvy ďalej
vyhlasuje, že leasing a každá platba podľa leasingovej zmluvy je a (s výnimkou uvedenou ďalej) aj v budúcnosti bude obchodnou operáciou,
ktorú vykonáva vo vlastnom mene. Nájomca sa
zaväzuje, že v prípade vykonania akejkoľvek
obchodnej operácie v súvislosti s leasingovou
zmluvou vo vzťahu k prenajímateľovi v inom
než vlastnom mene, oznámi túto skutočnosť
prenajímateľovi najneskôr pri jej vykonaní, spolu so záväzným písomným vyhlásením, obsahujúcim údaje vyžadované všeobecne záväznými
právnymi predpismi na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Nájomca sa ďalej zaväzuje umožniť prenajímateľovi jeho identifikáciu a v prípade nájomcu – právnickej osoby
aj identifikáciu za neho konajúcich fyzických
osôb, ak vykoná voči prenajímateľovi akúkoľvek
obchodnú operáciu, ktorá je neobvyklá, alebo
ktorá jednotlivo alebo spolu s viacerými na seba
nadväzujúcimi obchodnými operáciami vykonanými v období dvanástich po sebe nasledujúcich
mesiacov, dosiahne najmenej 15.000,- EUR.
37.3	Nájomca – právnická osoba podpisom leasingovej zmluvy ďalej vyhlasuje, že uzavretie
leasingovej zmluvy rovnako ako vykonávanie
jeho práv a povinností z leasingovej zmluvy
nie je v rozpore so žiadnym uznesením alebo
rozhodnutím orgánu nájomcu, jeho stanovami,
spoločenskou zmluvou alebo inými vnútornými
dokumentmi.
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 alšie povinnosti nájomcu vo vzťahu
Ď
k prenajímateľovi
38.1	Ak dôjde u nájomcu, ktorý je:
a)	fyzickou osobou – podnikateľom – k akejkoľvek
zmene údajov uvedených v leasingovej zmluve,
ako aj k akejkoľvek inej zmene týkajúcej sa jeho
osoby vrátane zmeny oprávnenia na podnikanie
(t.j. napr. zmena živnostenského listu, koncesnej listiny, prípadne zmena údajov zapísaných
v obchodnom registri a pod.);
b)	právnickou osobou k akejkoľvek zmene údajov
uvedených v leasingovej zmluve, ako aj k akejkoľvek inej zmene týkajúcej sa jeho osoby
vrátane údajov zapísaných v obchodnom, živnostenskom či inom registri (napr. zmena sídla,
štatutárnych orgánov, atď.);
je nájomca povinný prenajímateľovi písomne
oznámiť akúkoľvek zmenu týchto skutočností
do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy taká
zmena nastala, t.j. odo dňa účinnosti takejto
zmeny; táto povinnosť sa vzťahuje i na zmenu
korešpondenčnej adresy, elektronickej adresy,
kontaktných osôb a telefónnych či faxových
čísiel nájomcu (ďalej len „oznamovacia povinnosť“). Oznamovacia povinnosť je splnená vždy
až doručením oznámenia takej zmeny prenajímateľovi. V prípade nesplnenia oznamovacej
povinnosti zodpovedá nájomca za všetky škody,
ktoré prenajímateľovi vznikli nesplnením oznamovacej povinnosti.
38.2	Nájomca je na žiadosť prenajímateľa povinný
poskytnúť prenajímateľovi každé daňové priznanie, ako aj každú riadnu alebo mimoriadnu

účtovnú závierku (ak bola účtovná závierka
predmetom overovania audítorom, potom tiež
správu audítora), vyhotovenú počas trvania leasingovej zmluvy. Ak nájomca niektoré vymenované dokumenty nie je alebo nebude v zmysle
príslušných právnych predpisov povinný vyhotovovať, je povinný poskytnúť inú dokumentáciu, ktorá umožní prenajímateľovi overiť hospodársku situáciu nájomcu.
38.3	Nájomca je povinný dopredu písomne informovať prenajímateľa o všetkých skutočnostiach či
chystaných organizačných zmenách, ktoré by
mohli viesť k zákonnému prechodu práv a povinností nájomcu podľa tejto zmluvy na iný subjekt (napr. zánik osoby nájomcu bez likvidácie
s právnym nástupcom, predaj podniku alebo
jeho časti, vklad podniku do základného imania
inej spoločnosti, atď.) alebo ktoré by mohli mať
za následok vznik výpovedného dôvodu podľa
bodu 20.1.
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 sobitné ustanovenia vo vzťahu k spätnému
O
leasingu
39.1	V prípade, ak je v leasingovej zmluve uvedený
ako dodávateľ nájomca, potom sa leasingový
vzťah založený leasingovou zmluvou považuje
za spätný leasing.
39.2	Nájomca podpisom leasingovej zmluvy, v ktorej
je nájomca uvedený ako dodávateľ vyhlasuje, že
predmet leasingu je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je zaťažený žiadnymi vecnými alebo
záväzkovými právami tretích osôb, a že nájomca
je oprávnený s predmetom leasingu voľne nakladať. Nájomca sa podpisom leasingovej zmluvy, v ktorej je nájomca uvedený ako dodávateľ
zaväzuje s predmetom leasingu až do času, kedy
ho prenajímateľ nadobudne do svojho vlastníctva, nijako nenakladať, ani k nemu nezriadiť
žiadne vecné alebo záväzkové práva tretích
osôb.
39.3	Ak nie je dohodnuté inak, potom uzavretím leasingovej zmluvy, v ktorej je nájomca uvedený
ako dodávateľ a vystavením faktúry nájomcu na
kúpnu cenu za predmet leasingu prenajímateľovi vo výške rovnajúcej sa predbežnej kúpnej
cene uvedenej v leasingovej zmluve a jej doručením prenajímateľovi dochádza (okamihom, kedy
nastane najneskoršia zo všetkých uvedených
skutočností) k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi
nájomcom ako predávajúcim a prenajímateľom
ako kupujúcim, predmetom ktorej je predaj
predmetu leasingu; uzavretím takejto kúpnej
zmluvy dochádza k prechodu vlastníckeho práva k predmetu leasingu na prenajímateľa.
39.4	Ustanovenia bodov 7.5 až 7.7 sa primerane použijú len v prípade, ak sa na vady predmetu leasingu vzťahuje záruka poskytnutá treťou osobou
alebo zodpovednosť za vady tretej osoby, ak tieto
prevodom predmetu leasingu na prenajímateľa
nezanikli. Ak je pre uplatnenie práv zo záruky
alebo zo zodpovednosti za vady nevyhnutné, aby
ich vo vlastnom mene voči tretej osobe uplatnil
priamo nájomca, nájomca tak môže po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa vo
vlastnom mene a na účet prenajímateľa urobiť,
avšak výlučne na vlastné náklady. Týmto ustanovením nie je dotknuté to, že akékoľvek vady
predmetu leasingu nezakladajú nájomcovi žiadne práva voči prenajímateľovi.
39.5	Prenajímateľ vykoná v deň uzatvorenia leasingovej zmluvy fyzickú obhliadku predmetu leasingu, jeho príslušenstva a príslušných dokladov o predmete leasingu. O obhliadke sa spíše
protokol o obhliadke. Skutočnosť, že prenajímateľ obhliadol predmet leasingu nijako nezbavuje
nájomcu zodpovednosti za to, že predmet leasingu zodpovedá špecifikácii, t.j. údajom, ktoré
nájomca uviedol prenajímateľovi.
39.6	Na tých miestach VPFL, prípadne leasingovej
zmluvy, kde sa používa spojenie prevzatie predmetu leasingu, má sa pri spätnom leasingu za
to, že ide o uzatvorenie leasingovej zmluvy.
39.7	V bode 3.3 sa použije namiesto preberacieho
protokolu protokol o obhliadke.
39.8	V bode 3.7 sa nepoužijú ustanovenia týkajúce sa
dodávateľa predmetu leasingu.
39.9	Pri spätnom leasingu platí, že predbežná leasingová cena je zároveň leasingovou cenou,
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predbežné leasingové splátky sú zároveň leasingovými splátkami a predbežná kúpna cena
je zároveň konečnou kúpnou cenou. Prehľad
splátok sa v prípade spätného leasingu nepoužije. Prenajímateľ vystaví nájomcovi pri podpise
leasingovej zmluvy splátkový kalendár. Ustanovenia článku 9 sa inak primerane použijú aj na
spätný leasing.
39.10	V prípade spätného leasingu sa nepoužijú ustanovenia bodov 3.4, 3.5, 3.6, 7.2, 7.3, 7.4, 19.1
písm. c), 20.1 písm.. c) a d) a článkov 5, 6 a 10
VPFL.
40
Výkladové ustanovenia
40.1	Ak nie je výslovne uvedené inak, prípadne pokiaľ kontext leasingovej zmluvy nevyžaduje niečo iné:
a)	odkazy v týchto VPFL na jednotlivé články alebo body predstavujú odkazy na články týchto
VPFL;
b)	slová v jednotnom čísle zahŕňajú podľa kontextu i množné číslo a naopak, toto platí aj pre
definície používané v týchto VPFL, ktoré podľa
kontextu a konkrétnych okolností platia aj pre
jednotné číslo alebo množné číslo, aj keď je
príslušná definícia uvedená v zmluve iba v jednotnom čísle alebo iba v množnom čísle, pod
pojmom „definícia“ sa rozumejú definície uvádzané v príslušných ustanoveniach VPFL v zátvorkách a v úvodzovkách;
c)	mužský rod zahrňuje ženský aj stredný rod
a naopak;
d)	ak je lehota uvedená v týchto VPFL určená počtom dní a nie je pri nej výslovne uvedené, že
ide o pracovné dni, potom je táto lehota určená
počtom kalendárnych dní;
e)	odkaz na osvedčenie o evidencii v týchto VPFL,
v leasingovej zmluve alebo v akomkoľvek inom
dokumente súvisiacom s leasingovou zmluvou
znamená odkaz na osvedčenie o evidencii predmetu financovania časť I a časť II, ak nie je pri
danom odkaze uvedené, že ide len o osvedčenie
o evidencii časť II, prípadne len o osvedčenie
o evidencii časť I.
f)	odkazy na leasingovú zmluvu sú odkazmi na
leasingovú zmluvu spolu s jej súčasťami, vrátane týchto VPFL, ak z kontextu nevyplýva, že sa
vzťahujú len na samotnú leasingovú zmluvu (t.j.
na formulár leasingovej zmluvy).
40.2	Ak je vzhľadom na znenie niektorého ustanovenia týchto VPFL zrejmé, že toto ustanovenie nemôže byť objektívne aplikovateľné na konkrétny
zmluvný vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom založený leasingovou zmluvou, potom sa na
toto ustanovenie neprihliada; táto skutočnosť
nemá vplyv na platnosť leasingovej zmluvy alebo týchto VPFL.
40.3	Na platnosť a účinnosť leasingovej zmluvy
nemá vplyv ani tá skutočnosť, že nebola uzavretá dohoda o platbách poistného, alebo že dohoda
o platbách poistného bola uzatvorená až po uzatvorení leasingovej zmluvy, alebo že prílohou
leasingovej zmluvy nebola príloha uvádzaná
v leasingovej zmluve alebo v týchto VPFL.
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 alšie ustanovenia vo vzťahu k leasingovej
Ď
zmluve
41.1	Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia
pre vecné plnenie nájomcu podľa leasingovej
zmluvy sídlo prenajímateľa. Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia pre peňažné plnenia
nájomcu podľa leasingovej zmluvy banka a účet
prenajímateľa uvedený v leasingovej zmluve, ak
prenajímateľ písomne oznámil nájomcovi zmenu banky alebo účtu, potom je miestom plnenia
takto oznámená banka alebo účet.
41.2	Ak nájomca poruší akúkoľvek svoju povinnosť
podľa leasingovej zmluvy, má prenajímateľ právo výlučne podľa svojho uváženia zvoliť také
postupy, ktoré povedú alebo môžu viesť k odstráneniu vadného stavu spôsobeného nájomcom a k obnoveniu alebo možnosti obnovenia
pôvodného stavu alebo takého stavu, ktorý je leasingovou zmluvou zamýšľaný, bez toho, aby bol
prenajímateľ povinný vopred charakter alebo
výšku nákladov spojených s takýmto postupom
odsúhlasiť nájomcom alebo o týchto nájomcu
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vopred informovať. Nájomca je povinný v takomto prípade niesť všetky finančné náklady,
ktoré v tejto súvislosti vzniknú prenajímateľovi,
prípadne ním použitým osobám.
41.3	Ak sa z akéhokoľvek dôvodu ukáže, že povinnosť nájomcu zaplatiť prenajímateľovi niektorú
sumu ako náhradu škody nemôže byť platne dojednaná ako náhrada škody, alebo že v danom
prípade nie sú naplnené zákonné predpoklady
pre vznik nároku na náhradu škody, považuje sa
táto povinnosť za osobitný záväzok nájomcu na
zaplatenie uvedenej sumy.
41.4	Nájomca a prenajímateľ predlžujú premlčaciu
dobu pre všetky nároky vyplývajúce z leasingovej zmluvy, a to na dobu desiatich rokov odo
dňa, kedy premlčacia doba pre ten ktorý nárok
z leasingovej zmluvy začala prvýkrát plynúť.
41.5	Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť všetky
informácie o uzavretí leasingovej zmluvy, o nájomcovi a o plnení jeho záväzkov z leasingovej
zmluvy akejkoľvek:
a)	spoločnosti, ktorá je priamo alebo nepriamo majetkovo prepojená s prenajímateľom;
b)	osobe, ktorá vedie registre, evidenciu alebo
akékoľvek databázy o osobách, majetku, dlžníkoch alebo plnení povinností alebo poskytuje
informácie z týchto registrov, evidencií alebo
databáz.
41.6	Nájomca je oprávnený postúpiť akékoľvek práva
vyplývajúce z leasingovej zmluvy alebo týchto
VPFL na inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.
41.7	Nájomca výslovne prehlasuje, že je si vedomý
a súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený
preverovať skutočnosti týkajúce sa jeho právnej
subjektivity, právnych a vlastníckych pomerov
a ekonomickej bonity. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že prenajímateľ má právo v prípade
omeškania nájomcu so zaplatením akejkoľvek
platby podľa leasingovej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom
alebo v prípade iného porušenia leasingovej
alebo inej zmluvy nájomcom informovať o tejto
skutočnosti akúkoľvek tretiu osobu, ako aj túto
informáciu zverejniť.
41.8	Všetky písomnosti týkajúce sa leasingovej
zmluvy, sa zasielajú na adresy sídla, miesta
podnikania alebo bydliska zmluvných strán
uvedené v leasingovej zmluve, prípadne na korešpondenčnú adresu uvedenú v karte zákazníka, alebo ak bola zmena adresy riadne písomne
oznámená druhej zmluvnej strane, potom na
túto novú adresu. Za doručenie sa považuje
osobné odovzdanie písomnosti alebo zaslanie
tejto písomnosti faxom alebo doporučenou poštou na adresu druhej zmluvnej strany. Za deň
doručenia sa považuje deň, kedy druhá zmluvná
strana písomnosť prevzala alebo prevzatie písomne odmietla, prípadne tretí deň odo dňa uloženia písomnosti pre druhú zmluvnú stranu na
pošte, bez ohľadu na to, či sa táto druhá zmluvná
strana o uložení dozvedela, prípadne tretí deň
po odoslaní písomnosti doporučenou poštou,
ak sa písomnosť vrátila odosielajúcej zmluvnej
strane ako nedoručená bez jej uloženia, napr.
z dôvodu, že adresát je neznámy. Ak je písomnosť doručovaná druhej zmluvnej strane viacerými spôsobmi, má sa za to, že táto písomnosť
bola doručená dňom, ktorý je možný považovať
ako prvý za deň doručenia.
41.9	V prípade, ak je nájomca podľa leasingovej
zmluvy alebo týchto VPFL povinný doručiť
prenajímateľovi akýkoľvek doklad, dokument,
alebo písomnosť (ďalej len „požadovaný dokument“), nájomca je povinný doručiť prenajímateľovi originál požadovaného dokumentu, ak
nie je v leasingovej zmluve alebo týchto VPFL
uvedené, že postačí fotokópia požadovaného dokumentu. Nájomca môže splniť svoju povinnosť
doručiť prenajímateľovi originál požadovaného
dokumentu aj tak, že prenajímateľovi doručí fotokópiu požadovaného dokumentu spolu
s jeho originálom a umožní prenajímateľovi
overiť súlad doručenej fotokópie s originálom;
po tomto overení vráti prenajímateľ originál
požadovaného dokumentu nájomcovi. Aj v prípade, ak je v leasingovej zmluve alebo týchto

VPFL uvedené, že nájomca má prenajímateľovi
doručiť len fotokópiu požadovaného dokumentu, prenajímateľ má v prípade jeho pochybností
o pravosti doručenej fotokópie alebo jej súlade
s originálom vždy právo vyžiadať si doručenie
originálu požadovaného dokumentu; po overení
súladu originálu s doručenou fotokópiou vráti
prenajímateľ tento originál nájomcovi. Za originál požadovaného dokumentu sa považuje aj
jeho úradne osvedčená kópia, avšak v prípade
pochybností prenajímateľa o pravosti úradne
osvedčenej kópie požadovaného dokumentu
alebo jej súladu s originálom, má prenajímateľ
rovnaké právo požadovať od nájomcu doručenie
originálu požadovaného dokumentu, aké má
v zmysle tohto bodu v prípade, keď mu je doručená len jeho fotokópia (úradne neosvedčená).
Za fotokópiu požadovaného dokumentu sa považuje aj jeho kópia získaná skenovaním.
41.10	Ak nájomca vyjadril v leasingovej zmluve alebo iným preukázateľným spôsobom svoj súhlas
s vyhotovovaním faktúr prenajímateľa v elektronickej forme, potom platí, že:
a)	prenajímateľ môže vyhotoviť za akúkoľvek službu, prípadne aj tovar, dodaný na základe alebo
v súvislosti s leasingovou zmluvou len elektronickú faktúru bez toho, aby bol povinný vyhotoviť túto faktúru aj v listinnej forme;
b)	nájomca ako príjemca služby, resp. tovaru, výslovne súhlasí s vydaním a doručením faktúry
prenajímateľa v elektronickej forme a zaväzuje
sa takúto faktúru prijať;
c)	prenajímateľ doručí nájomcovi elektronickú
faktúru na e-mailovú adresu uvedenú na tento
účel v leasingovej zmluve alebo inom súhlase
nájomcu s vyhotovovaním elektronických faktúr alebo na inú nájomcom riadne posledne písomne alebo elektronicky oznámenú e-mailovú
adresu na doručovanie elektronických faktúr;
d)	za deň doručenia elektronickej faktúry sa považuje deň jej odoslania elektronickou poštou
(okrem prípadu, ak prenajímateľ obdržal oznámenie, že jeho správa nebola doručená).
	Právo prenajímateľa vyhotoviť faktúru v listinnej forme nie je týmto ustanovením dotknuté.
41.11	V prípade, ak medzi prenajímateľom a nájomcom je alebo bude uzavretá Zmluva o užívaní
zákazníckeho portálu MBFS, obsahujúca odlišné dojednania o spôsobe doručovania písomností týkajúcich sa leasingovej zmluvy (vrátane
elektronických faktúr) alebo predkladania požadovaných dokumentov než je uvedený v bodoch
41.8, 41.9, resp. 41.10, odlišné dojednania Zmluvy o užívaní zákazníckeho portálu MBFS majú
po dobu jej platnosti prednosť pred ustanoveniami vyššie uvedených bodov týchto VPFL
41.12	Právne vzťahy založené leasingovou zmluvou
alebo s leasingovou zmluvou súvisiace (vrátane
otázok jej platnosti) sa spravujú právom Slovenskej republiky. Otázky neupravené leasingovou
zmluvou, vrátane jej súčastí sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
41.13	Súčasťou leasingovej zmluvy sú:
a)	prílohy leasingovej zmluvy;	
b)	tieto VPFL;
c)	dohoda o platbách poistného, ak bola uzavretá;
d)	dohoda o poistení schopnosti splácať, ak bola
uzavretá.
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