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Kúpna / lízingová zmluva 41t5602326
uzatvorená v sú|ade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka

j, - f,t;'i: : }íii ,

Lízingový prenajímatel' / Kupujúci (dh lej len,,p renajímatel"' alebo,,ku pujúci'')

obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
Zapísaný v:

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Radoslav Balog, splnomocnený zástupca
Šancová U A, 8t4 gg Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava l, lBANi
oddiel: Sa, Vložka: 1555/8 sWlFT/Blc

35730978
sK2020251321
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
sK6911110000000005284110
UNcRsKBx

tčo:
lč opH:
Bankové spojenie:

Dodávatel7predávajúcí (d'alej aj,,dodávatel"' alebo,,predávajúci'')

obchodné meno:
Zastú pený:

Sídlo:
Zapísaný v:

TEMPUS,spol.s.r.o.Košice
Mgr. Lukáš Čontoíalský
Železiarenská 49 , Košiie - mestská časť Šaca
Obchodný register Okresného súdu Košice l,
Oddlel: Sro, Vložka: 1000/V

tČo:

lČ DPH:
lBAN:
SWlFT/BIC:

17I4779t
sK2020435406
sK98808000000001052370(M

Lízingový nájomca (d'alej len ,,nájomca'')

obchodné meno:
Zastú pený:

Sídlo:
poštová adresa:
Zapísaný v:

e"?,&tDr,ň{T Zkll-uvY

obec varhaňovce
Mgr. [ubica PankieviČová, starostka
Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce
Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce
Obchodný register Okresného stidu, Oddiel:,
Vložka:

tčo:
lBAN:
SWlFT/BlC:
Telefón:
Email:

00327956
sK5056000000000412252001

+421 905 573 168
varhanovce@stonl ine.sk

predmetom tejto kúpnej/lízingovej zmluvy sú právne Úkony: kúpa predmetu lízingu lízingovým prenajímatelbm od dodávatel,a (d,alej aj ,,kúpna zmluva,,} a súčasneprávny Úkon: odplatné prenechanie predmetu lízingu do uŽÍvania lízingového nájomcu (d'alej aj ,,Iízingová zmluva"), obidva zahrnuté do jednej listiny (d,alej aj ,,tátozmluva").
i !,, 5;:ťi i ili{Áťli )li gt]fllr i?U t-i;.li ),+1.}

predmet financovania

Ďalšie údaje o predmete lízingu sú uvedené v preberacom protokole.
Lhingový nájomca si vybral predmet lízingu sám, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so svojimi potrebami a sám predbežne dohodol podmienky dodávky predmetu
lízingu s dodávatelbm. Predmet lízingu nadobúda do vlastníctva lízingový prenajímatel' kúpnou zmluvou, ktorú uzaviera s dodávatelbm po predložení závázných
PoŽiadaviek a ŠPecifikácie lízingového nájomcu na Výber predmetu lízingu. Lízingový prenajímatel' nenesie zodpovednosť voči lízingovému nálomcovi, ak predmet
lízingu nebude lízingovému nájomcovi dodáVatelbm dodaný. Lízingový prenajímatel'ako kupujúci postupuje týmto na lízingového nájomcu všeiky svole nároky voči
dodávatelbvi pre prípad nedodania predmetu lízingu.
t\../,zk*l.&*?.t|!:" L'}|.}tt}, * Ki}y$. / Lí1-1?,r*l}

Číslokarosérie(VlN): vFtHJD2o262752654

Značka a typ:
Druh predmetu:

Rok výroby:
Spósob použiťa:

Predpokladaný termín odovzdania /
dodávky do:
Doba trvania fi nancovania:
Počet splátok:
periodicita:

Akcia:

Dacia Duster Tce 96 S&5 GPF Přestige 4x2
osobné vozidlo

2019
Bežné použitie

Predbežná kúpna cena s DPH: 1)

Predbežná kúpna cena bez DPH:

Administraťvny poplatok bez DPH:
Zvýšená splátka vopred bez DPH: 2 )

Financovaná hodnota bez DPH;
Predajná cena bez DPH:
Poplatok za spracovanie KZ pri RU bez DPH:')

15 000,00 EUR
],2 500,00 EUR

0,00 EUR
3 750,00 EUR
8 750,00 EUR

1,00 EUR
90,00 EUR

3t. L.2o2o

36 mesiacov
36

mesačná
180D0

370,17 EUR
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a) V PríPade, Že cena uvedená v Čl. lll . tejto zmluvyje uvedená v mene EUR (euro) a cena uvedená predáva.júcim na faktúre za dodanie predmetu lízingu v zmysle
kúpnej zmluvy bude v inej cudzej mene, pri prepoČte cudzej meny na menu EUR sa použíje kurz UniCredit Bank Czech Republic and SIovakia, a.s, devízy predaj,
platný v deň úhrady kúpnej ceny predávajúcemu.
b) V PríPade, Že cena uvedená V Čl. lll . tejto zmluvyje uvedená v inej mene ako EUR (euro), a cena uvedená predávajúcim na faktúre za dodanje predmetu lízingu
v zmys|e kúpnej zmluvy bude v mene EUR (euro), pri prepoČte meny EUR na cudziu menu sa použije kurz UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. devízy
nákup, platný v deň úhrady kúpnej ceny predávajúcemu .

Nájomca sa zavázuje zaPlaťť Prenajímatelbvi zmluvný administratívny poplatok (za správu lízingovej zmIuvy počas celej doby trvania lízingu) a zmIuvné nák|ady
financovania pIatby vopred vzniknuté prenajímatelbvi v súvislosť so zaplatením záIohy na kúpnu cenu dodáVate|,ovi. Zmluvné náklady financovania platby vopred
sa vYPoČÍtajú z výŠkY PoskYtnutej zálohY, z počtu dní od zaplatenia zálohy do podpisu posledného preberacieho protoko1u a úrokovej sadzby uvedenej v
základných Údajoch lízingovej zmluvy (pre tento ÚČel má rok 360 dní), Výška zmluvného administraťvneho poplatkU a zmluvné náklady financovania pIatby
voPred sú uvedené v základných Údajoch lízingovej zmluvy. Zmluvné náklady financovania platby vopred budú vyúčtované na zák|ade samostatného účtovného

ráy,ka l í,2
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, ','
dokladu (faktúry). Zmluvný admini straťvny poplatok je uvedený v sp|átkovom kalendári a je splatný k 5. dňu prvého splátkového obdobia, inak sa stáva sPlatným

dňom, kedy zanikne účinnosť tejto zmluvy podl'a čl. Vll. ods. 6. .

:, predbežný výpočet lízingových splátok vychádza z predpokladanej kúpnej ceny predmetu lízingu, ku zmene ktorej móŽe dÓjsť napr. v dósledku odchýlkY aktuálne

p|atného kurzu v deň úhrady kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kúpna cena zmenila, zmení sa tomu primerane aj VýpoČet

kalkuIačného základu lízingových splátok. Zmeny kúpnej cenv na základe ktorých dójde aj ku zmene VýpoČtu kalku|aČného základu lízingových sp|átok budú

zapracované aj v splátkovom kalendári, pričom nájomca sa zavázuje takéto zmenv akceptovať,

+. Pokial'nie je výs|ovne uvedené inak, rozumie sa akákolvek čiastka uvedená v tejto žmluve za čiastku bez DPH. V prípade, ak pójde o platby, ktoré majú charakter
zdanitel'ného plnenia poskytnutého lízingovým prenajímate|'om, ťeto sumy sa zvyšujú o DPH, vypočítanú podl'a platnej sadzby v zmysle zákona o dani z pridanej

hodnoty.

.]. r'",.1,1, :J'1l]:

lnkasované poistenie dohodnuté súčasne s touto zmluvou prostredníctvom Unicredit BrokeL s. r. o.

GeneraIi poisťovňa,a.s. Poistná suma: 5)

poistná sadzba:

Ročné poistné:

15 509,00 EUR

3,00%
495,27 EUR

Generali poisťovňa,a,s, PzP Ročné poistné: 150,00 EUR

Dlžník vyhlasuje, že sa zoznámil s podmienkami poistenia.

íii Pi]irlnoU §nrlláti l,il rJ?g|l}it ,ilťÝt i?4,dd!r+; kLipnej {trí!../, !]rJi,yil)ijtÝci :ljiiu vý§3vy ír§ík,ýini;tci rdiIrlliú Di'lj.

H. ĎAL§Ií ř*sMlfrl§KY tířiíVs|]
Zabezpečenie lízingu je dohodnuté formou: bez zabezpečenia
Podmienky stanovené v rámcovej zmluve medzi predávajúcim a lízingovým prenajímatelbm sú neoddelitel'nou súčasťou kúpnej zmIuvy, Lízingový nájomca vyhlasuje,

že sú mu známe obchodné podmienky lízingového prenajímate|'a pre finančný lízing vyššie uvedenej verzie, ktolé tvoria neoddelitel'nú súčasť

1,

2.

4.

5.

6.

7.

l! {.jsTe§$V§}l:Á
Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
Pre prípad, ak lízingový nájomca pri objednaní predmetu lízingu uzatvoril s predávajúcim závázkovo-právny úkon označený ako ,,Kúpna zmluva" alebo

,,objednávka", prípadne iný právny úkon, ktorého obsahom bol závázok predávajúceho dodať predmet lízingu a previesťv|astnícke právo k nemu na lízingového

nájomcu (d'alej len,,Objednávka"), sa zmluvné strany dohodli, že uzatvorením tejto zmluw zaniká povinnosť predávajúceho previesťvlastnícke právo k predmetu

lízingu na lízingového ná-jomcu a touto zmluvou teda nadobúda vlastnícke právo k predmetu |ízingu lízingový prenajímatel'. Medzi predávajúcim a lízingovým

nájomcom sa uzatvorená Objednávka bude považovať zazáváznú objednávku a špecifikáciu predmetu lízingu a akceptáciu podmienok dodania a reklamačných
podmienok zo strany lízingového nájomcu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak lízingový nájomca včas a riadne nesplní svoje povinnosť podl'a tejto

zmluvy, táto zmluva zaniká od počiatku a oprávneným a povinným z Objednávky v celom rozsahu sa opáť stáva lízingový nájomca.

Vo veciach neupravených touto zmluvou sa právny vzťah založený touto zmluvou spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 573h99t Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov Zmluvné strany vyhlasujú, že vzh|'adom na ekonomický účel zmlůvy, je ich vólbu a zmluvným zámerom zaloŽiť vzťah ako

nepomenovanú zmluvu, ktorá sa spravuje Obchodným zákonníkom. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

ÚčinňosťtejtozmluvysvýnimkouustanoveniačI"lVods.2.ačl. lll tejtozmluvyač1.2obchodnýchpodmienokzanikne,ak:
dodávatel'nedodá predmet lízingu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateťom a lízingovým prenajímatelbm, a to ani v náhradnej lehote do 30 dní

odo dňa, v ktorom mal byt predmet lízingu dodávatelbm dodaný
|ízingový nájomca bezdóvodne, resp. V rozpore s touto zmluvou alebo inými dojednaniami odmietne podpis preberacieho protokolu potvrdzujúceho prevzaťe

predmetu lízingu.
Zánikom účinnosť zmluvy podl'a ods. 6. nevznikajú na strane lízingového nájomcu Žiadne nároky.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad uZatvorenia tejto lízingovej zmluvy v slovenskom jazyku a inom cudzom jazyku, ustanovenia sIovenskej Verzie tejto

lízingovej zmluvy majú prednosť pred cudzojazyčnou verziou.

9.

lU.

í!. ZmIuvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, obsahu porozume|i a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá lch skutoČnej a slobodnej vóli, ju podpísaIi.

3. 2. 2020 Košice 3. 2. 2020 Košice

TEMPUS,spol.s,no.Košice
Predávajúci

Meno a priezvisko
(paličkovýmUniCredit Leasin§ Stovakia, a.s.

Šancovj 1-iA, B14 99 Bratislava

lč0: 35730978, lt". t]PH: 9,K202025l321
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3. 2. 202O Košice

Mgr. [ubica Pa nkievičová, starostka

(dátum, miesto, podpis a

Mgr. Lukáš Čontofalský

písmom)

-l 
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Kúpna l Lizinr}avá z.r*luva 41.11*C'}3'}6 %trinka 2 z ž

Kasko






