
Poskytovatel' leasingu:
GRENKElEASING S.r.O.
Karadžičova 10 • SK-821 08 Bratislava. ICO 43878989
OR Okresný sud Bratislava I odd. Sro. vl.č. 50000/B (datej len .Jeasinqový prenajirnateľ")
IC DPH: SK2022515869! DIC: 2022515869

Žiadosť o leasing č. 15_2_0_5 _

Classic leasing
Leasingová zmluva pre podnikatel'ov
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Leasingový nájomca (LN) Obchodné meno/Sídlo (miesto podnikania) ICO

Obec Tekovské Nemce
Tekovská 405
966 54 Tekovské Nemce
00321044

Osoba konajúca za LN Meno a priezvisko/Funkcia zároveň aj spoločník

áno O nie O

Telefón

045/6892742
Fax E-mail

tnemce@stonline.spod

Zápis v Obchodnom registri
áno O
nie O OR OS I I odd. ~vl.č. ~

Tel: 02/50204704
Fax: 02/50204705

095-006788Leasingová zmluva č. '8SKO'

Obchodruk/Dodávateľ

PreKo, s.r.o.
354
95122 Alekšince

Dátum narodenia osoby konajúcej za LN

IC DPH

DIC

Predmet podnikania/Hlavný predmet činnosti

Štátna správa

Účel použitia: Predmet leasingu je určený pre uvedenú

podnikatel'skú činnost ktoru vykonávarníe) alebo budem(e) vykonávať od: 01.07.1973
Predmet leasingu bude umiestnený (presná adresa):

Predmet leasingu Výrobca Počet Císlo Pok iar nejde o nový Obstarávacia cena
produkt:

Rok výroby

MFZ MX-2651 1 1/6V~~~ 'tL; 2021

160.05 EUR

plus prís l. zákonná DPH (§ 6 bod. 6 VLP). v sučasnosti 32,01 EUR

Výška leasingovej splátkyJK~/štvrťročne (s DPH) 192,06 EUR

Začiatok a koniec dohodnutej doby leasingulpredíženie: Základná doba leasingu začína v prvý
den kalendárneho štvrťroku resp. kalendárneno mesiaca nasleduiúceho po prevzatí predmetu
leasingu. pokiar bel dohodnutý mesačný spôsob splácania. Pokial' dôjde k prevzatiu predmetu
leasingu pred začiatkom základnej doby leasingu. je LN povinný zaplatiť v tomto obdobi za každy
deň 1/30 mesačnej splatky leasingu. Ustanovenia leasingpvej zmluvy sa vzťahujú al na toto
obdobie. Leasingova zmluva bude zakaždým predlžená o šesf mesiacov, pokiar
nebude vypovedaná najneskôr tri mesiace pred ukončením dohodnutej doby
leasingu (viď§ 11 bod 3 Všeobecných leasingových podmienok).

Všeobecné leasingové podmienky: Súčasťou tejto leasingovej zmluvy sú Všeobecné leasingové
podmienky (VLP). LN podpisom tejto zmluvy vyhlasuje. že sa oboznámil s obsahom VLP.

Výmena predmetu leasingu: Na žiadosť LN môže leaslngový prenaJÍmate!' (LP) počas zaklad neJ
doby najmu celý predmet leasingu alebe jednotlivé predmety leasingu vymeniť za nové predmety
leasingu. Podmienky a realizacia výmeny su špecifikované V § 10 VLP.

Nebezpečenstvo škody na predmete leasingu, vecné poistenie: Podla § 5 bed 1 veta 1 od
momentu prevzatia predmetu leasingu prechádza na LN nebezpečenstvo škody na predmete
leasingu, najmä nebezpečenstvo náhodného zničenia, straty, poškodenia a odcudzenia predmetu
leasingu. Tieto rizika kryje vecné poistenie, a to za podmienok uvedených vo VLP: pričom náklady
poistenia znáša v plnom rozsahu LN. LN je oprávnený, prip. na žiadosť LP povinný, sám uzavrieť
vecné poistenie na predmet leasingu. Podmienky poistenia predmetu leasingu sú upravené v §9 VLP.

Zodpovednosť za vady predmetu leasingu: Vzhladom ku skutočnosti, že LN SI vyberá predmet
leasingu a Jeho dodávatela sam. poóra svojich potreb. nezodpovedá LP za dodacie schopnosti
dodávatel'a. ani za vady predmetu leasingu. jeho vlastnosti, či údaje obsiahnuté v dokumentácii k
predmetu leasingu; z uvedeného dôvodu LN preberá všetky rizika vo vzťahu k predmetu leasln~u
(viď § 3 bod 2 VLP). Prava z trtulu vád predmetu leasingu a zo záruky za akosť je LN oprávnený v
mene LP priamo uplatňovať voči codávatelovi a to za podmienok uvedených vo VLP (viď § 2 bod
5VLP).

Právo teasingového nájomcu predčasne vypovedať leasingovú zmluvu: LN je oprávnený
lea~0'1i: 1""luvu kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu. a to písomnouvýpoveOOu s
troJ~VÝ vednou lehotou. LP týmto výslovne upozorňuje LN na daňové nzrka spojené S

Administratívny poplatok jednorázovo ~ EUR bez DPH.
leasingové splátky sú splatné vopred na začiatku relevantného obdobia - štvrťroku
ale oo mes.ac a - a budu ink as ovane z bankového uétu LN alebo platene bankovym
prevodom podl'a rozhodnutra LN (pozri § 6 bod 2 VLP)

Na prevzatie predmetu leasingu splnomocňujem(e)

Meno a Priezvisko

Adresa trvalého bydliska _

Dátum narodenia

vypovedaním leasingovej zmluvy pred uplynutím základne] doby leasinqu,
V pnpade predčasného vypovedania leasingovej zmluvy zo strany LN, je LN povinný do uplynutia
výpovednej lehoty uhradiť LP záverečnú splátku podla vyúčtovania LP. ktorou sa zabezpečí úolná
amortizácia (splatenie) nákladov LP. Záverečná splátka zahŕňa celkovú hodnotu neuhradených
easmqovýcn splátok do konca základnej doby leasingu a pop. garantovanu zostatkovú hodnotu
predmetu leasingu. zníženú o úroky a náklady, ktoré LP ušetril predčasným ukončením leasingovej
zmluvy. Pokial' .bude leasingová zmluva vypovedaná. je LN povinný vrátiť predmet leasingu LP v deň
ukončenra leaslnggvej zmluvy, ak sa LP a LN výsbvne nedohodnu na prevode vlastníctva predmetu
leasingu v prospech LN. (viď § 11 VLP)

Týmto boli dohodnuté nasledovné, od tejto zmluvy odchylné ustanovenia:

K právam osoby poskytujúcej refinancovanie pozri § 19 VLP.
Nsexistuiú nijaké vedl'ajšie dohody. LP upozorňuje na skutočnosť. že dodávater ani iné tretie osoby nie
sú oprávnené robiť akékolvek právne úkony týkajúce sa tejto zmluvy. resp. dávať prísluby či akýmkolvek
iným spôsobem zastupovať LP. Zmeny a dodatky k tejto zmluve si vyžaduiú písomnú formu a suhlas LN
a LP.

SEPA Inkaso:
V prípade platenia leasingových splátok formou inkasa, týmto LN udel'uje LP súhlas s inkasovanim
splátok z účtu LN v súlade s prilozenýrn Súhlasom na inkaso SEPA.

Ochrana osobných údajov:

Spoločnosť GRENKELEASING s.r.o. Je preváozkovateľorn v zmysle predpisov na ochranu
osobných údajov. Kontaktné údaje a adresa prevádzkovatelia sú uvedené vyššie.

Ti .
966 54 ~~~~~~,~jomcu: Súhlasím s vyššie uvedenými ustanoveniami tejto leasingovej zmluvy. ako aj so všeobecnými leasmqovýrní pclč@5 ~i:~ ae~~I~~~~~az~uva spolu s pnloženými Všeobecnými leasinqovyrni podmienkami predstavuie môj návrh na uzavretie I

Návrh LN na uzavretie tejto leasingovej zmluvy bez výhrad akceptujem:

x211 :r MJ. 1Et:;):7t j/~I-LO{;JI«{/; /j,OlM,tt fJt',/
Podpis osoby konajúcej za lN / vrátane Mena a priezviska uvedeného tlačeným '-;P~o:-:d;.P;iS~o-::-SO;b~y~k:.:on::a:::j;ú:.:c::ej~z::a:-;:;G-;;R;;:E:;:N;;:K;;E:;l-;EA=S::I~Nll:Fs=.=r.=o=.a=;k;=0=p=o"sk;=yt=:=0=va"t"e"'I,7Ie=a=s"'in=g=u====-
pismom/Dáturn a firem na pečiatka :

Totožnosf leasingového nájomcu overil podl'a OP č. J.
Meno. priezvisko a podpis splnomocnenej osoby overun.


