
Príloha č. 4 

 

Zmluva o finančnom nájme  

s právom kúpy prenajatej veci č. XXX/rok 

(ďalej len „leasingová zmluva“) 

 

 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona a § 489 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody  

č. XXX/2013 zo dňa XX.XX.2013  

medzi zmluvnými stranami: 

účastníci zmluvy na strane leasingového prenajímateľa:   

názov:      CSI Leasing Slovakia, s.r.o. 

sídlo:      Karadžičova 8/a,  

821 08 Bratislava  

zastúpený:     Martin Kardoš 

konateľ 

IČO:      36 721 077 

Bankové spojenie:    ..................................................... 

Číslo účtu:     ..................................................... 

Zodpovedný za technickú stránku:  ..................................................... 

E-mail:     ..................................................... 

(ďalej aj ako „leasingový prenajímateľ“) 

 

a 

 

názov:      AutoCont SK a.s. 

sídlo:      Einsteinova 24 

851 01 Bratislava 

zastúpený:     Milan Futák 

podpredseda predstavenstva 

IČO:      36 396 222 

Bankové spojenie:    ..................................................... 

Číslo účtu:     ..................................................... 

Zodpovedný za technickú stránku:  ..................................................... 

E-mail:     ..................................................... 

(ďalej aj ako „dodávateľ“) 

 

a 
 

účastník zmluvy na strane leasingového nájomcu: 

názov:   Národná agentúra pre sieťové a elektronické 

služby 

sídlo:      Kollárova 8 

                                                            917 02 Trnava 

zastúpená:     Ing. Ivan Ištvánffy 

      generálny riaditeľ  

IČO:                 004215624         



bankové spojenie:     Štátna pokladnica Bratislava 

 

íslo účtu:                 7000342942/8180 

zodpovedný za technickú stránku:     Ing.  Ivan Ištvánffy 

e-mail:       info@nases.gov.sk 

(ďalej aj ako „leasingový nájomca“)  

(leasingový prenajímateľ, dodávateľ a leasingový nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné 

strany“) 

 

 

 

Čl. I Úvodné ustanovenia 
 

1. Dňa XX.XX.2013 uzavrel dodávateľ predmetov leasingu, spoločnosť AutoCont SK, 

IČO:36396222, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (ďalej len „dodávateľ“), na jednej 

strane a leasingový nájomca ako objednávateľ 2 na druhej strane Rámcovú dohodu č. 

XX/2013 ako výsledok verejného obstarávania, ktoré obstaral verejný obstarávateľ – 

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava postupom 

verejnej súťaže v súlade s § 81 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „ZoVO“)  na predmet zákazky „Dodávka výpočtovej techniky, zariadení 

a spotrebného materiálu“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 

číslo 70/2013, č. 5429 – MST dňa 10. 4. 2013 (ďalej len „rámcová dohoda“). 

 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s rámcovou dohodou a za podmienok 

v nej stanovených. V prípade odlišných úprav v rámcovej dohode a v tejto leasingovej 

zmluve má uprava obsiahnutá v tejto leasingovej zmluve prednosť. 

 

3. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 

vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom. Leasingový 

nájomca nenesie zodpovednosť za právne vzťahy leasingového prenajímateľa 

a dodávateľa voči tretím osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak. 

Leasingový prenajímateľ nenesie zodpovednosť za právne vzťahy leasingového 

nájomcu voči tretím osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.   

 

4. Leasingový prenajímateľ, prostredníctvom ktorého dodávateľ v realizovanom 

verejnom obstarávaní preukazoval technickú spôsobilosť v tejto časti zákazky, 

vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na dodanie predmetu leasingu.  

Právna subjektivita leasingového prenajímateľa je preukázaná výpisom z Obchodného 

registra. 

 

5. Leasingový nájomca vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je oprávnený uzatvoriť zmluvu o nájme s právom kúpy 

prenajatej veci. 

 

6. Leasingový prenajímateľ  nadobudne predmet leasingu, ktorý si leasingový nájomca 

sám a na základe vlastného uváženia vybral v zmysle ustanovenia Čl.1 ods. 1 tejto 

zmluvy. Leasingový nájomca vyhlasuje, že sa s dodávateľom dohodol na výške 

a mene kúpnej ceny, dodacích, platobných a ostatných podmienkach kúpy predmetu 



leasingu bez spoluúčasti leasingového prenajímateľa. Z tohto dôvodu leasingový 

prenajímateľ nezodpovedá za dodacie schopnosti či ochotu dodávateľa predmet 

leasingu dodať. Leasingový prenajímateľ zároveň voči leasingovému nájomcovi 

nezodpovedá za parametre predmetu leasingu a jeho vlastnosti, ani za údaje 

obsiahnuté v dokumentácii týkajúcej sa predmetu leasingu.  

 

Čl. II Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti  

so záväzkom účastníkov zmluvy na strane leasingového prenajímateľa prenechať 

leasingovému nájomcovi predmet leasingu identifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

do užívania a so záväzkom leasingového nájomcu predmet leasingu prevziať a zaplatiť 

za jeho užívanie leasingovému prenajímateľovi cenu podľa čl. III tejto zmluvy. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok stanovených rámcovou 

dohodou a touto zmluvou: 

a) dodať leasingovému nájomcovi predmet leasingu identifikovaný v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, 

b) v rozsahu podľa potrieb leasingového nájomcu inštalovať predmet leasingu v mieste 

jeho dodania, 

c) zaškoliť obslužný personál leasingového nájomcu, 

d) vykonávať záručný servis. 

 

3. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa 

kúpy prenajatej veci v súvislosti s právom leasingového nájomcu nadobudnúť 

vlastnícke právo k predmetu leasingu v prípade ukončenia tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet leasingu a platobné podmienky leasingu sú stanovené dohodou 

zmluvných strán v súlade s rámcovou dohodou a so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších právnych predpisov. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platobné podmienky – splátkový kalendár sú 

špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Platobnými podmienkami sa rozumie: 

a) obstarávacia cena predmetu leasingu 

b) výška príslušnej mesačnej leasingovej splátky  

c) splatnosť príslušnej mesačnej leasingovej splátky 

d) zostatková cena predmetu leasingu po ukončení doby leasingu  

e) spôsob výpočtu odkupnej ceny predmetu leasingu v prípade predčasného 

ukončenia doby leasingu. 

 

3. Leasingový nájomca je povinný hradiť leasingové splátky riadne a včas podľa 

splátkového kalendára uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy, na účet leasingového 

prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

4. Mesačná leasingová splátka obsahuje aj daň z pridanej hodnoty. 

 



5. Leasingový nájomca sa so súhlasom leasingového prenajímateľa dohodol, že 

dodávateľ na svoje náklady vykoná dopravu predmetu leasingu do miesta plnenia 

a rovnako uhradí náklady spojené s inštaláciou a záručným servisom. 

 

6. Mesačná leasingová splátka sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu 

leasingového nájomcu na účet leasingového prenajímateľa. 

 

Čl. IV Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Leasingový nájomca prevezme od dodávateľa  predmet leasingu vrátane záručného 

listu, pokiaľ záručný list nie je nahradený dodacím listom, dodaný do miesta plnenia 

predmetu zmluvy, ktorým je ........................... (najmä: Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava). 

 

2. Za dodanie predmetu leasingu sa považuje jeho odovzdanie leasingovému nájomcovi 

dodávateľom a prevzatie predmetu leasingu do prenájmu leasingovým nájomcom. 

 

3. O odovzdaní a prevzatí predmetu leasingu podľa ods. 2 tohto článku zmluvy spíšu 

dodávateľ a leasingový nájomca protokol o  odovzdaní a prevzatí, ktorý musí byť 

podpísaný oprávnenými osobami, ktorými na strane leasingového nájomcu je: 

........................ a na strane dodávateľa je: ...............................  

 

4. Leasingový nájomca je pri preberaní predmetu leaisngu povinný vykonať obhliadku 

predmetu leasingu a pokiaľ zistí akékoľvek poškodenie, musí túto skutočnosť uviesť 

v dodacom liste a v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu leasingu. 

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet leasingu v lehote dodania, do .. dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Naloženie, dopravu predmetu leasingu na miesto 

určené leasingovým nájomcom a jeho vyloženie zabezpečuje dodávateľ na vlastné 

náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a 

znehodnotením. 

 

6. Dodávateľ je povinný dať leasingovému nájomcovi do užívania predmet leasingu, ktorý 

spĺňa technickú špecifikáciu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, bez faktických a právnych 

vád, v dohodnutej akosti, novo vyrobený, spĺňajúci normy STN, vrátane všetkej 

dokumentácie potrebnej k prevádzkovaniu/užívaniu predmetu leasingu. 

 

7. Dodávateľ garantuje záruku na predmet leasingu počas trvania doby leasingu uvedenej 

v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie 

predmetu leasingu spôsobené leasingovým nájomcom z dôvodu nedodržania 

prevádzkových podmienok, na ktoré bol leasingový nájomca písomne upozornený 

a na poškodenie predmetu leasingu z dôvodu živelnej pohromy. 

 

8. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu leasingu leasingovým 

nájomcom. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať počas plynutia záručnej doby záručný 

servis. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád na predmete leasingu, leasingový 

nájomca nahlási vady emailom alebo telefonicky  dodávateľovi, a to bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. Leasingový nájomca následne zašle dodávateľovi písomné 



oznámenie o vadách , ktoré musí obsahovať najmä: 

a) číslo zmluvy o finančnom nájme s právom kúpy prenajatej veci 

b) názov, označenie a typ reklamovaného výrobku a jeho sériové (príp. licenčné) 

číslo 

c) popis vady 

d) miesto, kde sa reklamovaný tovar nachádza 

e) voľbu nároku z uplatnenia vád predmetu leasingu. 

 

10. Dodávateľ sa zaväzuje po emailovom alebo telefonickom nahlásení vád nastúpiť na 

vykonanie záručného servisu, a to najneskôr do 48 hodín po takomto obdržaní 

oznámenia o vadách na predmete leasingu. 

11. Kontaktnou osobou dodávateľa na účely uplatnenia nároku z vád predmetu leasingu 

je: ......................, e-mail: ........................................,  

t.č.: .............................................. 

Kontaktnou  osobou leasingového nájomcu na účely uplatnenia nároku z vád predmetu 

leasingu je: ......................, e-mail: ........................................,  

t.č.: .............................................. 

12. Ustanovením ods. 8 a 9 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo leasingového 

nájomcu uplatniť si nárok z vád predmetu leasingu u dodávateľa v zmysle ustanovení 

§ 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 

13. V prípade omeškania leasingového nájomcu s uhradením splátky má leasingový 

prenajímateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania. 

14. V prípade porušenia záväzku dodávateľa dať leasingovému nájomcovi predmet 

leasingu riadne a včas do užívania, má leasingový nájomca nárok na zmluvnú pokutu 

od dodávateľa vo výške zodpovedajúcej čiastke vyplatenej leasingovým nájomcom 

leasingovému prenajímateľovi za obdobie, počas ktorého nemohol leasingový 

nájomca predmet leasingu riadne užívať z dôvodu porušenia povinnosti dodávateľa 

dodať leasingovému nájomcovi predmet leasingu riadne a včas. 

15. V prípade omeškania dodávateľa nastúpiť a vykonať záručný servis na predmete 

leasingu v termínoch podľa tejto zmluvy má leasingový nájomca nárok na zmluvnú 

pokutu od dodávateľa vo výške zodpovedajúcej čiastke vyplatenej leasingovým 

nájomcom leasingovému prenajímateľovi za obdobie, počas ktorého nemohol 

leasingový nájomca predmet leasingu riadne užívať z dôvodu porušenia povinnosti 

dodávateľa vykonať záručný servis. 

16. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa povinná zmluvná strana zaväzuje 

uhradiť oprávnenej zmluvnej strane do 14 dní od ich uplatnenia. 

17. Pre vylúčenie pochybností, leasingový prenajímateľ neposkytuje záruku za vady 

predmetu leasingu, jeho kvalitu ani zhodu s akýmikoľvek predpismi a špecifikáciou. 

Leasingový prenajímateľ v zmysle tejto zmluvy postupuje leasingovému nájomcovi 

všetky svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých výrobcom, resp. dodávateľom 

predmetu leasingu v rozsahu, ako je ich možné postúpiť ako aj ďalšie práva 

vyplývajúce zo zodpovednosti za vady výrobku, ktoré má leasingový prenajímateľ 

voči dodávateľovi. Leasingový nájomca toto postúpenie prijíma. Pre vylúčenie 



pochybností sa zmluvné strany dohodli, že leasingový nájomca je podľa ustanovení 

tejto zmluvy oprávnený uplatňovať akékoľvek vady priamo u dodávateľa. 

 

Čl. V Užívanie predmetu leasingu  

1. Leasingový prenajímateľ je vlastníkom predmetu leasingu počas doby trvania 

leasingu. Leasingový prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby na predmete leasingu 

bola počas doby trvania leasingu umiestnená informácia o jeho vlastníckom práve 

a určiť spôsob tohto označenia. 

 

2. Leasingový nájomca je povinný používať predmet leasingu spôsobom a v rozsahu 

zodpovedajúcim charakteru predmetu leasingu, technickými podmienkami, návodom 

na obsluhu a príslušnými normami a predpismi platnými pre prevádzku predmetu 

leasingu. 

 

3. Leasingový nájomca je povinný starať sa o predmet leasingu tak, aby na ňom 

nevznikla škoda. Je povinný bezodkladne informovať leasingového prenajímateľa a 

dodávateľa o vzniknutých vadách a škodách na predmete leasingu, a strpieť 

obmedzenie užívania v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie záručných opráv 

predmetu leasingu. 

 

4. Bez predchádzajúceho súhlasu leasingového prenajímateľa a dodávateľa nesmie 

leasingový nájomca vykonávať na predmete leasingu úpravy okrem bežnej údržby, 

opráv a úprav neznižujúcich hodnotu predmetu leasingu.  

 

5. Leasingový nájomca hradí v plnej výške náklady spojené s prevádzkou predmetu 

leasingu počas trvania tejto zmluvy. 

 

6. Za predpokladu, že podmienky leasingu sa voči účastníkom zmluvy na strane 

leasingového prenajímateľa nezmenia, je leasingový nájomca, a to len na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany leasingového prenajímateľa, 

oprávnený dať predmet leasingu ďalej do podnájmu alebo zapožičať tretím osobám. 

Písomný súhlas zo strany leasingového prenajímateľa sa nevyžaduje iba v prípade, 

pokiaľ je v zmysle tohto ustanovenia treťou osobou Úrad vlády Slovenskej republiky.    

 

7. Účastníci zmluvy na strane leasingového prenajímateľa majú právo skontrolovať stav 

a umiestnenie predmetu leasingu, na základe predchádzajúcej písomnej správy 

zaslanej leasingovému nájomcovi o úmysle vykonať takúto kontrolu.  Leasingový 

nájomca súhlasí  a zaväzuje sa zabezpečiť vstup účastníkom zmluvy na strane 

leasingového prenajímateľa do objektu, v ktorom je predmet leasingu umiestnený, za 

účelom kontroly predmetu leasingu. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že poistenie predmetu leasingu počas doby trvania 

leasingu hradí leasingový prenajímateľ. Za týmto účelom obdrží leasingový nájomca 

potvrdenie o poistení predmetu leasingu, ktoré bude prílohou protokolu o odovzdaní 

a prevzatí predmetu leasingu. 

 

9. V prípade vzniku škody na predmete leasingu je leasingový nájomca povinný túto 

skutočnosť oznámiť leasingovému prenajímateľovi a dodávateľovi bezodkladne po 



vzniku poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady potrebné pre 

uhradenie poistnej udalosti.  

 

10. Za škodu na predmete leasingu spočívajúcu v technickej nefunkčnosti predmetu 

leasingu, zodpovedá leasingový nájomca len v prípade, ak škoda vznikla v príčinnej 

súvislosti s preukázaným porušením povinnosti leasingového nájomcu dodržiavať 

prevádzkové podmienky alebo riziko vzniku tejto škody nebolo predmetom krytia 

poistenia, ktoré zabezpečil leasingový prenajímateľ. 

 

11. Za účelom vyhnutia sa pochybností leasingový prenajímateľ nezodpovedá 

leasingovému nájomcovi za žiadnu stratu akéhokoľvek druhu či povahy, spôsobenú 

priamo alebo nepriamo predmetom leasingu, jeho nevhodnosťou pre akýkoľvek účel, 

kvalitou, stavom, súladom s predpismi alebo špecifikáciami, dizajnom, nedostatkami 

alebo chybami predmetu leasingu a pod., bez ohľadu na to, či leasingový prenajímateľ 

o nich vedel alebo nie.  

 

Čl. VI Nadobudnutie vlastníckeho práva, kúpa prenajatej veci  

 

1. Doba leasingu je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Bezodkladne po uplynutí doby leasingu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy má 

leasingový nájomca právo odkúpiť predmet leasingu ako stojí a leží za zostatkovú 

cenu predmetu leasingu. Pokiaľ aspoň v lehote 1 mesiac pred uplynutím doby leasingu 

leasingový nájomca písomne neoznámi leasingovému prenajímateľovi, že nemá 

záujem odkúpiť predmet leasingu, platí, že leasingový nájomca uhradením poslednej 

splátky a zostatkovej ceny predmetu leasingu využil svoje právo a týmto okamihom 

došlo k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy.  

 

3. V prípade záujmu leasingového nájomcu predčasne ukončiť leasing, zašle leasingový 

nájomca leasingovému prenajímateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti, 

v ktorom zároveň uvedenie aj informáciu o uplatnení práva na kúpu prenajatej veci. 

Doručením písomného oznámenia je uzavretá kúpna zmluva, v zmysle ktorej má 

leasingový prenajímateľ postavenie predávajúceho a leasingový nájomca postavenie 

kupujúceho. Leasingový prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru na odkupnú cenu 

predmetu leasingu určenú v súlade s čl. III ods. 2 písm. e) tejto zmluvy. Leasingový 

nájomca sa zaväzuje uhradiť takto určenú odkupnú cenu predmetu leasingu v lehote 

do 3 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry.  

 

4. Po uplynutí doby trvania leasingovej zmluvy, splatením všetkých splátok a zaplatením 

zostatkovej ceny predmetu leasingu tak, ako je uvedené v splátkovom kalendári, alebo 

pred uplynutím doby trvania leasingovej zmluvy nadobudne leasingový nájomca 

vlastnícke právo k prenajatej veci okamihom uzavretia kúpnej zmluvy podľa ods. 2 a 3 

tohto článku zmluvy.  
 

5. Pre prípad omeškania leasingového nájomcu s uhradením mesačnej leasingovej 

splátky alebo zostatkovej ceny predmetu leasingu resp. odkupnej ceny predmetu 

leasingu má leasingový prenajímateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z 

príslušnej mesačnej leasingovej splátky, resp. zostatkovej ceny predmetu leasingu 

resp. odkupnej ceny predmetu leasigu za každý aj začatý deň omeškania. 

 



Čl. VII Nepodmienenosť platieb 

 

1. Povinnosť leasingového nájomcu platiť leasingové splátky a všetky ďalšie platby 

splatné podľa tejto zmluvy je nepodmienená a nezávisí od stavu a funkčnosti predmetu 

leasingu. Leasingový nájomca nemôže odmietnuť zaplatenie akejkoľvek platby z 

dôvodu, že bezdôvodne odmietol prevziať predmet leasingu a nesmie započítať žiadnu 

svoju pohľadávku voči svojmu záväzku podľa zmluvy. 

2. S výnimkou toho, čo je výslovne uvedené v tejto zmluve, táto zmluva nebude 

ukončená, ani záväzky leasingového nájomcu nebudú ovplyvnené v dôsledku 

akéhokoľvek poškodenia, vady, straty alebo zničenia predmetu leasingu 

z akéhokoľvek dôvodu, alebo v dôsledku zásahu do ich užívania akoukoľvek treťou 

osobou, ani v dôsledku vojny, vzbury alebo okolnosti vylučujúcej porušenie. 

3. Je výslovným záujmom  zmluvných strán, aby všetko splatné nájomné bolo a zostalo 

za všetkých okolností splatné po celú dobu jej trvania a strany vyhlasujú, že sumy 

nájomného sú dohodnuté v príslušnej výške len s ohľadom na skutočnosť, že sú 

splatné podľa tohto článku.    

4. Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti na predmete leasingu a poistné plnenie bude 

poukázané v prospech leasingového prenajímateľa, v takom prípade je leasingový 

prenajímateľ oprávnený započítať obdržané poistné plnenie voči príslušnej 

pohľadávke z leasingovej zmluvy, ktorú eviduje voči leasingovému nájomcovi. O tejto 

skutočnosti bude leasingový prenajímateľ písomne informovať leasingového nájomcu 

vopred. 

 

Čl. VIII Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia všetkých záväzkov z nej 

vyplývajúcich. 

 

2. Pred ukončením zmluvy podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je túto zmluvu možné 

ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) okamžitým písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, pričom v tomto prípade je oprávnená 

odstúpiť od zmluvy len tá zmluvná strana, ktorá svoje záväzky vyplývajúce z tejto 

zmluvy neporušila. 

c) predčasným ukončením tejto zmluvy v zmysle článku VI ods. 3 tejto zmluvy 

doručením oznámenia. 
 

3. Na účely tejto zmluvy sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto 

zmluvy rozumie: 

a) porušenie záväzku leasingového nájomcu uhradiť mesačnú leasingovú splátku 

v termíne podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy 3x po sebe v čase 

b) iné porušenie záväzku zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle 

zákona 

 

4. V prípade podstatného porušenia záväzku môže leasingový prenajímateľ ukončiť 

právo držby (ale nie povinnosť leasingového nájomcu podľa tejto zmluvy) a  



v stanovenej lehote odobrať predmet leasingu leasingovému nájomcovi. V prípade, ak 

to všetky okolnosti uzavretej leasingovej zmluvy a rámcovej dohody umožňujú, 

zaväzuje sa leasingový prenajímateľ vrátiť predmet leasingu leasingovému nájomcovi 

za predpokladu, že došlo k uhradeniu dlžnej čiastky.  

 

5. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej 

strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej 

zmluvnej strane. 

 

6. Pri ukončení zmluvy spôsobom podľa ods. 2 písm. b) tohto článku zmluvy zostávajú 

zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán do dňa účinnosti 

takéhoto ukončenia zmluvy. Leasingový nájomca sa v lehote 30 dní zaväzuje uhradiť 

leasingovému prenajímateľovi náhradu škody, ktorá bude vypočítaná ako súčet úhrnu 

leasingových splátok, na ktoré by mal leasingový prenajímateľ nárok v prípade 

riadneho ukončenia leasingovej zmluvy po celú dobu jej trvania podľa splátkového 

kalendára a zostatkovej ceny leasingu. 

 

 

Čl. IX  Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Účastníci zmluvy na strane leasingového prenajímateľa podpisom tejto zmluvy 

vyhlasujú, že boli oboznámení s povinnosťou leasingového nájomcu zverejniť  túto 

zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR,  a to v zmysle 

zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s 

účinnosťou od 1.1.2011. 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany berú 

na vedomie znenie § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013 a zaväzujú sa 

k vzájomnej informačnej povinnosti pri postupe podľa citovaných ustanovení. 

4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, 

nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné 

ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, 

sledovanému zmluvnými stranami.  

6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 

vzájomným rokovaním.  Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú 

príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.   

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto 



zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o 

zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej 

strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň 

doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre 

dotknutú zmluvnú stranu. 

8.  V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, 

oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou 

túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná 

zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, 

ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.    

9. V prípade rozhodnutia účastníka zmluvy na strane leasingového prenajímateľa o 

zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia 

konkurzu alebo reštrukturalizácie na jeho majetok, jeho vstupe do likvidácie, je 

účastník zmluvy na strane leasingového prenajímateľa povinný preukázateľne oznámiť 

leasingovému nájomcovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo 

dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.    

10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých leasingový 

nájomca obdrží štyri rovnopisy a každý z účastníkov zmluvy na strane leasingového 

prenajímateľa po jednom rovnopise. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, 

túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 

voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany 

vyjadrujú svojimi podpismi  tejto zmluvy. 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1  - Špecifikácia predmetu leasingu 

 Príloha č. 2 – Platobné podmienky – splátkový kalendár 

 

 

V XXXXX, dňa...........................                  V Bratislave, dňa............................ 

  

  

Za leasingového prenajímateľa: Za leasingového nájomcu: 
 

 

Za dodávateľa 


