
Y,lplT04/Í'
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. .§.9.g.9J.3..9....

uzavretá v zmysle § 553 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník

medzi

UniGredit Leasinq Slovakia. a.s.
Pavol Danko, splňomocnený-zástupca

obchodné meno:
Zastúpený:

sídlo:
bank. spojenie:
číslo účtu:
lBAN:
lčo:
lč DPH:

Plynárenská 7 l A, 814 1 6 Bratislava
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
5284110l1111

SK691 1 1 10000000005284110, BlC /SWIT: UNCRSKBK
35 730 978
sl<2020251321

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel. Sa, vložka č.: 1555/8
(d'alej len,,veritel"')

a

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.

František Ruman, konatel'

Fučíkova 460 1254 Slád kovičovo,925 21

Všeobecná úverová banka, a.s.

133181495110200

SWlFT/BlC kod:

36232751

SK20201 91657

Okresný Súd Trnava

Oddiel: , vložka č.: 11532n
(d'alej len "dlžník") 

č!ánok l.
Predmet zmluvy

Zmfuvné strany uzavreli dňa22.7,2015Zmluvu o úvere č. 5903138(d'alej len,,Zmluvao úvere"), na
základe ktorej veritel' poskytol dlžníkovi úver vo výške 7248,00 EUR, účelovo určený na financovanie

časti kúpnej ceny nasledujúceho motorového vozidla:

Meno/obchodné meno;

zastúpený:

bydlisko/sídlo:

bank. spojenie:

číslo účtu:

lBAN:

rodné číslo/lČO.

lČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri

výrobca/model:
rok výroby:

zdvihový objem:

číslo karosérie:
farba:

Dacia Dokker VAN

Sro

a)

b)

c)

d)
e)

2015
1 598
U U,1 8sD2355321 8080

2

(d'alej len,,predmet financovania")
vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva ako aj súvisiaca dokumentácia a listiny.

Zmluva o úvere stanovuje dobu splatnosti úveru, počet a výšku splátok, pričom práva a
povinnostizmluvných strán sú d'alej určené Obchodnými podmienkami pre úverové
financovanie CarCredit, ktoré tvoria prílohu a neoddelitel'nú súčast'Zmluvy o úvere.

Dlžník prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu financovania, resp. sa ním na základe
kúpnej zmluvy (d'alej len ,,Kúpna zmluva") stane, a že tento nie 1e zat'ažený akýmikol'vek
právami tretích osób a že dlžník je bez obmedzenia oprávnený previest' vlastnícke právo k

predmetu financovania na veritel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžnik na základe tejto zmluvy dočasne prevádza na veritel'a4
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svoje vlastnícke právo k predmetu financovania, a to s účinnosťou, kedy dlžník nadobudne
predmet financovania do svojho výlučného vlastníctva podl'a Kúpnej zmluvy.

5, Veritel' podpisom tejto zmluvy prijíma na zabezpečenie splnenia svojich pohl'adávok zo
zmluvy o úvere, špecifikovaných v čl. lltejto zmluvy, ponúknutý prevod vlastníckeho práva k
predmetu financovania.

článok ll.
Zabezpečený závázok

1. Na základe tejto zmluvy sa zabezpečujú pohl'adávky veritel'a vočidlžníkovi zo Zmluvy o úvere
na zaplatenie:
a) všetkých splátok úveru,
b) zmluvných pokút, sankcií, ako aj nákladov na vymáhanie pohl'adávky, splatných podl'a

Zmluvy o úvere,
c) všetkých pohl'adávok a ich príslušenstva, ktoré vzniknú v dósledku alebo v súvislosti s

realizáciou d lžn íkom poskytnutého zabezpečen ia,
d) všetkých pohl'adávok a ich príslušenstva, ktoré vzniknú v dósledku alebo v súvislosti s

predčasným stanovením úveru splatným,
e) všetkých pohl'adávok a ich príslušenstva, ktoré vzniknú v dósledku alebo v súvislosti s

odstúpením od Zmluvy o úvere veritel'om, resp. iným dóvodom zániku Zmluvy o úvere.

Peňažná hodnota vlastníckeho práva k predmetu financovania ako predmetu
zabezpečovacieho prevodu v čase jeho vzniku predstavuje kúpnu cenu predmetu
financovania v zmysle Kúpnej zmluvy.

článok lll.
DĚba a registrácia zabezpečovacieho prevodu práva

Vzhl'adom na účel tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predmet financovania zostane i

po podpise tejto zmluvy a počas jej trvania nazáklade zmluvy o výpožičke obsiahnutej v tejto
zmluve v džbe dlžníka. V prípade, ak skončí trvanie zmluvy o výpožičke, je dlžník povinný
vydat' predmet financovania veritel'ovi alebo ním určenej osobe a táto je oprávnená s
predmetom zabezpečenia a s jeho džbou vol'ne nakladat',

V prípade, ak je predmet financovania registrovaný podl'a zákona č. 8/2009 Z.z,, na základe
tejto zmluvy vykoná Dopravný inšpektorát PZ SR zápis dlžníka ako džitel'a predmetu
financovania a veritel'a ako vlastníka, do evidencie motorových vozidiel ním vedenej a do
osvedčenia o evidencii motorového vozidla.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžníkje povinný zabezpečit'to, že ním prevzatý predmet
financovania je zaevidovaný na Dopravnom inšpektoráte PZ SR a v príslušnej evidencii a do
osvedčenia o evidencií motorového vozidla je vyznačené vlastnícke právo veritel'a k
predmetu financovania a dlžníkje uvedený ako džitel', v súlade so zákonom č 8/2009 Z. z, v
platnom znení. Pokial'sa tak nestane do í4 dníodo dňa prevzatia predmetu financovania
dlžníkom, má veritel'právo požadovat'od dlžníka bezodkladné vydanie predmetu
financovania,

Dlžník je povinný do 14 dní odo dňa prevzatia predmetu financovania dostavit' sa do sídla
alebo pobočky veritel'a za účelom vytvorenia kópie osvedčenia o evidencii motorového
vozidla. Pri omeškaní s splnením tejto povinnosti zo strany dlžníka, je veritel' oprávnený
účtovat'si zmluvnú pokutu vo výške 17,- EUR zakaždý deň omeškania. Dlžník je povinný
dostavit' sa v lehote 14 dní do sídla alebo pobočky veritel'a za účelom vytvorenia kópie
osvedčenia tiež vždy vtedy, ked', na základe súhlasu veritel'a, dójde k akejkol'vek zmene
údajov, uvedených v osvedčení o evidencii motorového vozidla, resp, dójde k výmene
osvedčenia o evidencii motorového vozidla. Pri omeškaní s splnením tejto povinnosti zo
strany dlžníka, je veritel'oprávnený účtovat'si zmluvnú pokutu vo výške 17,- EUR, zakaždý
deň omeškania.

Dlžník udel'uje uzavretím tejto zmluvy plnú moc veritel'ovi, aby v prípade výkonu
zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva k predmetu financovania, ked'dlžníkovi
vznikne povinnost'odovzdat'predmet financovania veritel'ovi, požiadal veritel'v mene dlžníka o
výmaz dlžníka z osvedčenia o evidencii motorového vozidla a o vykonanie preregistrácie
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dokladu na inú osobu.

Zmeny na vozidle, podliehajúce zápisu do osvedčenia o evidencii motorového vozidla, je
dlžník oprávnený vykonať len s písomným súhlasom veritel'a. Dlžník v takom prípade
zabezpečí zápis príslušnejzmeny do tohto dokladu na vlastné náklady.

článok lV.
Práva a povinnosti zmluvných strán počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva

Dlžník je povinný predmet financovania užívat' výhradne v súlade s jeho účelom a v rozsahu
danom jeho charakterom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu, s
výnimkou bežného opotrebenia zodpovedajúceho povahe predmetu financovania. Dlžník je
najmá povinný dodžiavat' všetky technické a servisné podmienky prevádzky predmetu
financovania, návody na použitie alebo obsluhu a všeobecne závázné právne predpisy pre
prevádzku a premávku.

Dlžník je povinný starat' sa o predmet financovania s odbornou starostlivost'ou a znášat'
všetky náklady, ktoré vzniknú z dóvodu jeho používania ako aj z dóvodov potrieb jeho
udžiavania v prevádzkyschopnom a bezvadnom stave.

Dlžník sa výslovne zavázuje po celú dobu trvania tejto zmluvy predmet financovania
nepreviesť do vlastníctva tretej osoby, nezriadit'v prospech tretej osoby záložné právo,
predkupné právo, ako aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu veritel'a predmet

financovan ia neprenechat' do užívan ia tretej osobe akou kol'vek formou,

Dlžník sa zavázuje zdžaí' sa akéhokol'vek konania alebo opomenutia, ktoré by mohlo mat' za
následok zníženie hodnoty veci nad rámec bežného opotrebenia.

Dlžník sa zavázuje oznámit' veritel'ovi na jeho výzvu miesto trvalého alebo obvyklého výskytu
predmetu financovania. Dlžník je d'alej povinný veritel'ovi na jeho výzvu bezodkladne umožnit'
prístup k predmetu financovania a jeho prehliadku za účelom kontroly plnenia závázku
dlžníka podl'a tejto zmluvy

Pokial'na to bol dlžník veritel'om alebo jeho splnomocnencom výslovne vyzvaný, zavázujesa
dlžník uzavriet' poistenie predmetu financovania proti škodám a odcudzeniu v rozsahu a za
podmienok oznámených veritel'om alebo jeho splnomocnencom. Pokial' na to bude dlžník tiež
vyzvaný, bude poistné plnenie vinkulované v prospech veritel'a. V prípade vzniku škodovej,
resp. poistnej udalosti, pri ktorej predpokladaná výška škody na predmete financovania
prevyšuje 663,88 EUR, je dlžník povinný písomne bezodkladne informovat'o tejto poistnej
udalosti veritel'a.

Dlžník je povinný uzavriet' poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody, spósobené prevádzkou
predmetu financovania.

Dlžník je povinný skutočnosti podl'a tejto zmluvy riadne vyznačit' vo svojich obchodných
knihách a v prípade, ak sa voči nemu, resp. na jeho majetok povedie konkuz alebo exekučné
konanie konajúci orgán oboznámiť s týmito skutočnost'ami a s faktom, že vec nie je v jeho
vlastníctve a ako taká nemóže podliehat'príslušným konaniam a speňažovaniam v nich,

č!ánok V.
Výkon zabezpečovacieho prevodu práva, jeho spósob a začatie

V prípade, ak dlžník svoj zabezpečený závázok alebo jeho akúkol'vek čast' podl'a tejto zmluvy
zabezpečený zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva nesplní riadne a včas, a to ani
po uplynutí dodatočnej lehoty nie kratšej ako 14 dní, je veritel' oprávnený začat' výkon
zabezpečovacieho prevodu práva spósobom dohodnutým v tomto článku tejto zmluvy.

Predmet financovania, ktoný sa nachádza v džbe dlžníka, je dlžník povinný na základe
písomnej výzvy veritel'a odovzdat'veritel'ovi bez zbytočného odkladu na miesto určené
veritel'om vo výzve.
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3. V prípade ak dlžník nesplní svoju povinnosť odovzdať na písomnú výzvu veritel'a predmet
financovania, súhlasí dlžník s tým, aby veritel'dlžníkovi predmet financovania odobral
prostredníctvom spoločnosti, zaoberajúcej sa pátraním po vozidlách a ich odoberaním. Dlžník
sa zavázuje uhradit' veritel'ovi náklady, spojené s vyhl'adaním a odobratím predmetu
financovania, ktoré veritel'ovi vznikli porušením povinnosti dlžníka odovzdat'predmet
financovania podl'a tejto zmluvy veritel'ovi včas a riadne.

4, veritet oznámi písomne dlžníkovi, na veritel'ovi naposledy oznámenú adresu dlžníka, začatie
výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva k predmetu financovania. Zmluvné
strany sa dohodli, že na doručenie tohto oznámenia platífikcia doručenia podl'a tejto zmluvy.
Veritet je povinný oznámiť zaěatie výkonu zabezpečovacieho prevodu práva a jeho spósob
dlžníkovi aspoň 30 dnívopred.

5. Dohodnutý spósob výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva je nasledovný :

a) veritel' je oprávnený prevedené vlastnícke právo speňažiť vhodným spósobom podl'a
bodu 7. tohto článku alebo

h\ veritel' je oprávnený prevedené vlastnícke právo speňažit' nadražbe v zmysle platných
právnych predpisov (zák. č. 52712002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách v znení
neskorších predpisov), pričom najnižším podaním v prípade dobrovol'nej dražby je
hodnota predmetu financovania, Hodnota predmetu financovania sa určí na základe
ocenenia vypracovaného súdnym znalcom z príslušného odboru, ktorého vyberie
veritel' alebo bude táto hodnota určená ako aritmetický priemer cien, za ktoré sa
rovnaká alebo porovnatelná hnutel'ná vec ponúka na predaj dvomi nezávislými
predajcami v mieste predaja predmetu financovania. Súdny znalec vykoná ocenenie
pod l'a všeob ecne záv ázného právneho pred pisu u pravuj úceho oceňovan ie h n utel'ností
a ósobom určeným v tomto všeobecne záváznom právnom predpise, ak takýto
existuje, prípadne iným spósobom, závázným pre súdneho znalca. Od obstarania
znaleckého posudku možno upustit', ak je znalecký posudok nie starší ako 6 mesiacov
a okolnosti rozhodujúce pre určenie ceny sa od jeho vyhotovenia nezmenili. Výber
spósobu urěenia hodnoty predmetu financovania je oprávnený uskutočnit'veritel'.

6. Výber spósobu výkonu zabezpečovacieho prevodu práva je oprávnený uskutočnit'veritel',
pričom tento spósob móže veritel'zmeniť kedykoívek počas výkonu zabezpečovacieho
prevodu práva. O takejto zmene je veritel' povinný dlžníka informovat'.

7 . Za vhodný spósob speňaženia vlastníckeho práva k predmetu financovania zmluvné strany
považujú :
a) Priamy predaj podl'a bodu 8. tohto článku alebo
b) Vyhlásenie verejnej obchodnej sút'aže podl'a bodu 9. tohto článku

8. Priamym predajom sa na účely tejto zmluvy rozumie predaj predmetu financovania tretej
osobe za cenu, za akú sa rovnaký alebo porovnatel'ný predmet financovania za
porovnatel'ných podmienok zvyčajne predáva.

9. Vyhlásením verejnejobchodnej sút'aže sa pre účely výkonu zabezpečovacieho prevodu práva
rozumie vyhlásenie obchodnej sút'aže v zmysle § 281 Obch. zák, veritel'om (d'alej len
"sút'až") a predaj predmetu financovania v súlade s podmienkami uvedenými v tomto bode:
a) Zmluvné strany sa dohodli, že za dostatočnú lehotu trvania sút'aže považujú lehotu

jedného mesiaca od uverejnenia vyhlásenia sút'aže. Za vhodný spósob uverejnenia
podmienok sút'aže považujú zmluvné strany oznámenie o vyhlásenísút'aže v
ktoromkoívek jednom denníku vychádzajúcom s celoštátnou pósobnost'ou na území
Slovenskej republiky a/alebo na internetovej adrese veritel'a. Najvhodnejším z
predložených návrhov sa rozumie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s najvyššou
kúpnou cenou a najskorším zaplatením kúpnej ceny. Veritel' je oprávnený určiť prioritu

b) uvedených kritérií pre výber najvhodnejšieho návrhu.
Na určenie minimálnej ceny sa primerane použije ustanovenie bodu 5 písm. b) tohto
článku o určení hodnoty predmetu financovania.

c) V prípade, ak nebude uzavretá kúpna zmluva s účastníkom sút'aže, ktoný predložil' najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpneJzmluvy v určenom čase, má veritel'právo
sút'až opakovat', alebo realizovat' priamy predaj.

d) Veritet má právo predat' predmet financovania pod minimálnu cenu, a to len v prípade,
ak sa ani po druhom opakovanísút'aže nepodarilo predmet financovania predat'.

10 Výt'ažok zo speňaženia použije veritel' na úhradu svojich pohtadávok, zabezpečených touto
zmluvou a na úhradu nákladov, spojených s odobratím a predajom predmetu financovania s
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tým, že ostávajúcu čast'výt'ažku predaja, ktorá prevyšuje výšku pohl'adávky veritel'a, veritel
bez zbytočného odkladu, po potvrdení čísla účtu dlžníka, vydá dlžníkovi.

článok Vl.
Doba trvania zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva

Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k predmetu financovania trvá až do okamihu
riadneho, včasného, úplného uspokojenia všetkých zabezpečených pohl'adávok veritel'a voči
dlžníkovi, vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere, Okamih, ked' dlžník zaplatí všetky svoje závázky,
vzniknuté na základe Zmluvy o úvere, je rozvázovacou podmienkou zabezpečovacieho
prevodu vlastníckeho práva podl'a tejto zmluvy k predmetu financovania a dlžník týmto dňom
opát'nadobúda úplné a výhradné vlastnícke právo k predmetu financovania,

článok Vll.
Ustanoven ia o výpožičke

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu tejto zmluvy platí, že medzizmluvnými stranami
je uzatvorená zmluva o výpožičke obsahom ktorej je skutočnost', že veritel', za podmienok
uvedených v tejto zmluve, prenecháva dlžníkovi, na dohodnutú dobu predmet financovania,
pričom touto dobou sa rozumie doba splatnosti úveru podl'a Zmluvy o úvere,

Výpožička končí:

a) dňom doručenia písomnej výzvy na vrátenie predmetu financovania a/alebo
oznámenia o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva dlžníkovi,

b) dňom spátného nadobudnutia vlastníckeho práva dlžníkom podl'a čl. Vl. tejto zmluvy,

V prípade, že po skončení výpožičky podl'a ods. 2 písm. a) tohto článku, dlžník splní svoje
povinnosti, pre ktoré došlo k odovzdaniu alebo vráteniu predmetu financovania, obnovuje sa
výpožička odovzdaním predmetu financovania dlžníkovi.

článok vtll.
Zmluvné pokuty

V prípade, že dlžník poruší svoju povinnost' odovzdat' predmet financovania v stanovenej
lehote veritel'ovi podl'a tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške
20% z kúpnejceny podl'a Kúpnejzmluvy, ktorú sa dlžníkzavázujezaplatit'do 7 dní odo dňa
obdžania písomnej výzvy najej úhradu.

V prípade, že dlžník poruší svoj závázok nepreviest' predmet financovania do vlastníctva
tretej osoby, prípadne na predmet financovania nezriadit' záložné právo, predkupné právo
alebo prenechat' do užívania tretej osobe, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo
výške 50 % z Kúpnej ceny podl'a Kúpnej zmluvy, ktorú sa dlžn'|.k zavazuje zaplatit' veritel'ovi

do 15 dní odo dňa obdžania písomnej výzvy.

V prípade, ak dlžník poruší ktonýkol'vek iný závázok, dojednaný v tejto zmluve, zavázuje sa
zaplatit' veritel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 340,- EUR za ktorékol'vek porušenie závázku,
ktorá je splatná do 7 dní odo dňa obdžania písomnej výzvy.

Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podl'a predchádzajúcich odsekov tohto článku nie je
dotknuté právo veritel'a na náhradu vzniknutej škody.

č!ánok !X.
záverečné ustanovenia

Neúčinnost'alebo neplatnost'ktoréhokol'vek ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýka platnosti
ostatných ustanovení.

Zmluvné strany sa dohodli, že veritel'bude doručovať písomnosti dlžníkovi doporučeným
listom na adresu, uvedenú v tejto zmluve. V prípade zmeny adresy, je
dlžník povinný túto zmenu oznámit'veritel'ovi do 15 dní, pričom na novú adresu sa bude
dlžníkovi doručovat' po obdžaní tohto oznámenia. Zmluvné strany sa dohodli, že na ich
vzt'ahy sa vzt'ahuje fikcia doručenia.
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3

5.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, priěom každá zo zmluvných strán obdží po
jednom vyhotovení.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost'dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Táto zmluva bola uzavretá na základe slobodnej, vážnej a určitej vóle zmluvných strán, nie v
tiesni a nieza nápadne nevýhodných podmienok. Na dókaz týchto skutočnostípripájajú
zmluvné strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svď6ďndpH!6 spoloěnosí §ládkovičovo

Danko,

Trnava

spol s r.o.Fu@
9252l

tčo:g6za2rc
ink sp. VlÍB Gal 2oo

, dňa 22.07.2015

Pavol

Unl(redil lea3lng §lorrpkia, as.
PlYnaí€nrlá 7A, 8í,{ 1ó Ůat+laE
l(o, 35730978, lť DPH, sfiputlzt
Obchodne rarrúpenre Ttffi @
splnomocnéný zástupca František Ruman, konatel

veritel dlžník
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