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Všeobecné podmienky finančného leasingu 
 

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
1.  Základné ustanovenia 
1.1 Toto je úplné znenie Všeobecných podmienok finančného leasingu (ďalej len „VPFL“) Prenajímateľa 

s účinnosťou od 01.05.2009 v znení Dodatku č. 1 účinného od 01.03.2012 a Dodatku č. 2 účinného od 
01.01.2013. 

1.2 Tieto VPFL upravujú všetky vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom vznikajúce na základe alebo 
v súvislosti so Zmluvou o finančnom leasingu (ďalej len „ZFL“), prípadne s akoukoľvek inou zmluvou 

alebo dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzavretou na základe alebo v súvislosti so ZFL, ako 
aj všetky vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzavretie ZFL, ak nie je v ZFL 
alebo vo VPFL výslovne uvedené inak, a ak nie je výslovne vylúčená platnosť VPFL ako celku, prípadne 
platnosť len niektorých ustanovení VPFL. 

1.3 Tieto VPFL sú súčasťou ZFL, ako aj súčasťou akejkoľvek inej zmluvy alebo dohody uzavretej medzi 
Prenajímateľom a Nájomcom na základe alebo v súvislosti so ZFL.  

1.4 V rozsahu, v akom sa ustanovenia ZFL, prípadne ustanovenia inej zmluvy alebo dohody uzavretej na 
základe alebo v súvislosti so ZFL, líšia od ustanovení VPFL, rozhodujúce sú ustanovenia ZFL, prípadne 
ustanovenia inej zmluvy alebo dohody uzavretej na základe alebo v súvislosti so ZFL. Ak ustanovenia 
osobitnej časti VPFL obsahujú odlišnú úpravu ako všeobecná alebo záverečná časť VPFL, rozhodujúce 
sú ustanovenia osobitnej časti VPFL. 

 
2. Definície 

Pojmy, písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v ZFL, vo VPFL, alebo v súvisiacej dokumentácii, 
majú význam, ktorý je definovaný v týchto VPFL, ak nie je v príslušnom dokumente uvedené inak. 
Akontácia prvá zvýšená mimoriadna splátka Istiny, ktorej výška je dohodnutá v ZFL, pričom táto 

výška je stanovená ako percentuálny podiel z predbežnej obstarávacej ceny PL bez 
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ alebo „daň z pridanej hodnoty“), prípadne 

iným v ZFL dohodnutým spôsobom. K takto stanovenej Akontácii sa pripočíta DPH vo 
výške v súlade s platnými právnymi predpismi. Akontácia je splatná v deň prevzatia 
PL, ak Prenajímateľ neurčí inak. 

Deň rekalkulácie v prípade, ak bola v ZFL dohodnutá kalkulácia Variabil je to deň, kedy Prenajímateľ 

vypočíta výšku Platieb pre nasledujúce Obdobie fixácie. Prvý Deň rekalkulácie sa 
stanovuje tak, že sa odo dňa začiatku druhého Obdobia fixácie odpočíta štrnásť (14) 
kalendárnych dní (príklad: prevzatie PL = 16.6.2009, Obdobie fixácie = 1Y, tak Deň 
rekalkulácie je 16.6.2009+1Y-14 dní = 2.6.2010). Pri výpočte výšky Platieb pre ďalšie 
Obdobia fixácie sa postupuje primerane podľa vyššie uvedeného.  

Dodávateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je s Prenajímateľom v záväzkovom vzťahu, 

na základe ktorého Prenajímateľ nadobudne, prípadne nadobudol vlastnícke právo 
k PL, a to za účelom následného poskytnutia finančného leasingu na PL Nájomcovi. 

Dôverné informácie všetky informácie týkajúce sa Nájomcu, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom 

vzťahu s Nájomcom, ktoré Prenajímateľ získal na základe alebo v súvislosti so ZFL, 
vrátane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle zákona 
č.513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), informácií, ktoré sú 

predmetom ochrany v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj všetky ďalšie 

informácie o právnom statuse alebo ekonomickej a finančnej situácii a činnosti 
Nájomcu, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Nájomcom. 

EURIBOR  referenčná úroková sadzba p.a. (Euro Interbank Offered Rate), za ktorú si európske 

referenčné banky (EURIBOR Panel Banks) na medzibankovom refinančnom trhu 
poskytujú peňažné prostriedky v EUR, a to na časové obdobie totožné s Obdobím 
fixácie. Referenčná sadzba sa určuje v závislosti od aktuálnej situácie na 
medzibankovom refinančnom trhu. 

Istina suma rovnajúca sa obstarávacej cene PL, pričom súčasťou Istiny nie sú iné platby 

vyžadované Prenajímateľom počas trvania ZFL, ako napr. zmluvné pokuty, úroky 
z omeškania, poistné z poistných zmlúv sprostredkovaných Prenajímateľom, atď. 
Zostatkom Istiny sa v ďalšom texte rozumie nesplatená časť Istiny. 

Kúpna cena suma dohodnutá v ZFL, zaplatením ktorej Nájomca nadobudne PL do svojho 

vlastníctva, za splnenia ďalších podmienok dohodnutých v  ZFL a vo VPFL. 
Leasingová splátka suma uvedená v Splátkovom kalendári, ktorá sa skladá zo splátky Istiny a z úroku 

pripadajúceho na nesplatenú časť Istiny, pričom Akontácia sa neúročí. 
Nájomca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Prenajímateľ na základe ZFL poskytol 

finančný leasing na PL.  
Obdobie fixácie v prípade, ak bola v ZFL dohodnutá kalkulácia Variabil je to obdobie, počas ktorého je 

výška Platieb nemenná. Jeho dĺžka je uvedená v ZFL a v závislosti od jeho dĺžky sa 
pre výpočet výšky Platieb použije príslušná sadzba EURIBOR (napr. ak Obdobím 
fixácie je jeden rok (1Y), pri výpočte výšky Platieb pre prvé Obdobie fixácie sa použije 
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sadzba 1Y EURIBOR platná ku dňu uvedenému v ZFL. Pri výpočte výšky Platieb pre 
nasledujúce Obdobia fixácie sa použije sadzba 1Y EURIBOR platná k príslušnému 
Dňu rekalkulácie). Začiatkom prvého Obdobia fixácie je deň prevzatia PL Nájomcom 
podľa Protokolu o prevzatí PL. Začiatkom druhého Obdobia fixácie je deň, ktorý sa 
číselne zhoduje s dátumom prevzatia PL po uplynutí prvého Obdobia fixácie. Ak sa 
takýto deň v príslušnom kalendárnom mesiaci nenachádza, rozhodujúci je posledný 
deň príslušného kalendárneho mesiaca. Pri stanovení začiatku nasledujúcich Období 
fixácie sa postupuje primerane podľa vyššie uvedeného. 

Oprávnená osoba fyzická osoba, ktorá je na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom 

Nájomcu, prípadne plnomocenstva podpísaného Nájomcom pred zamestnancom 
Prenajímateľa alebo pred zamestnancom Slovenskej sporiteľne, a.s., splnomocnená 
vykonať určitý právny úkon, resp. určité právne úkony v mene Nájomcu, alebo fyzická 
osoba konajúca v mene Nájomcu  na základe osobitných právnych predpisov. 

Osobné údaje osobné údaje Nájomcu – fyzickej osoby, ako aj osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu Nájomcu – právnickej osoby, 
ktoré získal Prenajímateľ na základe alebo v súvislosti so ZFL, a ktoré sú osobnými 
údajmi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 

Platba suma uvedená v Splátkovom kalendári, ktorá je súčtom Leasingovej splátky a 

ostatných položiek podľa Splátkového kalendára (napr. poistného a DPH vypočítanej 
podľa platných právnych predpisov). 

Poistné podmienky všeobecné poistné podmienky a zmluvné, prípadne osobitné dojednania príslušnej 

poisťovne, ktoré sa vzťahujú na poistný vzťah, predmetom ktorého je poistenie PL, 
PZP alebo poistenie schopnosti splácať Platby. 

Poplatok poplatok dohodnutý v ZFL, v zmluve alebo v dohode uzavretej na základe alebo 

v súvislosti so ZFL, vo VPFL alebo v Sadzobníku, vo výške podľa Sadzobníka alebo vo 
výške dohodnutej medzi Prenajímateľom a Nájomcom odchylne od Sadzobníka. 

Predmet leasingu (PL) hnuteľná vec, na ktorú Prenajímateľ v súlade so ZFL poskytol Nájomcovi finančný 

leasing. Vlastníkom PL je počas celej doby trvania ZFL Prenajímateľ. 
Prenajímateľ Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 
601/B.  

Protokol o prevzatí PL dokument, podpisom ktorého Nájomca potvrdí prevzatie Predmetu leasingu. 
PZP povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla v zmysle osobitného právneho predpisu. 
Sadzobník Sadzobník poplatkov a náhrad Prenajímateľa. 
Skupina Nájomcu osoby, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov ovládané Nájomcom, ktoré v 

zmysle platných právnych predpisov Nájomcu ovládajú alebo sú spoločne s 
Nájomcom ovládané treťou osobou; pre účely VPFL patria do Skupiny Nájomcu aj 
hospodársky spojené osoby v zmysle zákona NR SR č. 483/2001 Z.z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Skupina Prenajímateľa a) Erste Group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika, Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Bratislava, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bratislava, 
Bratislava, Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Slovak Banking 
Credit Bureau, s.r.o., Bratislava, s IT Solutions SK, spol. s r.o., Bratislava, s IT 
Solutions AT Spardat GmbH, Viedeň, Rakúska republika, Procurement Services SK, 
s.r.o., Bratislava, Erste Group  IT International, spol. s r.o., Bratislava, Erste Group IT 
SK, spol. s r. o., Bratislava, EGB Ceps Holding GmbH, Viedeň, Rakúska republika, 
EGB Ceps Beteiligungen GmbH, Viedeň, Rakúska republika, Transfactor Slovakia, 
a.s., Bratislava, Intermarket Bank AG, Viedeň, Rakúska republika, 
b) osoby, ktoré vykonávajú nad Prenajímateľom kontrolu alebo osoby, nad ktorými 
Prenajímateľ vykonáva kontrolu, 
c) osoby, v ktorých vykonávajú osoby uvedené v písm. b) kontrolu. 
Kontrolou pre účely definície Skupiny Prenajímateľa je: 

a) priamy alebo  nepriamy podiel najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby 
alebo na hlasovacích právach v  právnickej osobe, alebo 
b) právo vymenovať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho 
orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby, alebo 
c) možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom 
zodpovedajúcim podielu podľa písmena a), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, 
akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov 
právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi 
právnickej osoby, alebo 
d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv zodpovedajúci podielu podľa 
písmena a) iným spôsobom. 
Aktuálny zoznam subjektov tvoriacich Skupinu Prenajímateľa podľa písmena a) tejto 
definície určí Prenajímateľ Zverejnením. 
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Splátkový kalendár dohoda o Platbách (ak je menou ZFL zákonná mena SR) alebo doklad informatívneho 

charakteru (ak je menou ZFL iná ako zákonná mena SR), ktorý obsahuje najmä presné 
určenie výšky a splatnosti Akontácie a Platieb.  

Zabezpečenie zabezpečovacie prostriedky, ktorými sú zabezpečené pohľadávky Prenajímateľa.  
Zmluva o finančnom  
leasingu (ZFL) písomný právny úkon, ktorým sa Prenajímateľ zaväzuje poskytnúť Nájomcovi finančný 

leasing na PL a Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi dohodnutú odplatu. 
Nájomca počas trvania ZFL odpisuje PL vo svojom účtovníctve a po uplynutí doby 
leasingu uvedenej v ZFL má právo PL od Prenajímateľa za splnenia dohodnutých 
podmienok odkúpiť. V ZFL je dohodnuté, v akej mene je Nájomca povinný plniť svoje 
záväzky voči Prenajímateľovi (mena ZFL). 

Zverejnenie  sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch 

obchodných miest Prenajímateľa alebo vo verejne prístupných priestoroch obchodných 
miest osoby, s ktorou Prenajímateľ spolupracuje pri uzatváraní ZFL alebo na 
internetovej stránke Prenajímateľa alebo prostredníctvom písomného oznámenia 
doručeného Nájomcovi alebo inou vhodnou formou, čím príslušný dokument alebo 
informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak. 

 
3. Konanie a podpisovanie 
3.1. Konanie Nájomcu 

3.1.1 Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, koná štatutárnym orgánom, a to spôsobom, 
ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná zástupca. Za právnickú osobu, ktorá sa 
nezapisuje do obchodného registra koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené 
listinou o založení právnickej osoby alebo inými zodpovedajúcimi listinami v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi.  

3.1.2 Ak dôjde ku zmene v zložení štatutárneho orgánu právnickej osoby, je táto zmena účinná voči 
Prenajímateľovi okamihom, keď mu bol predložený originál, alebo úradne overená kópia právoplatného 
rozhodnutia takého orgánu, ktorý je podľa spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, prípadne stanov 
právnickej osoby oprávnený uskutočniť takúto zmenu. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť 
Nájomcu uviesť zápis v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri, do súladu s faktickým 
právnym stavom, ako i na povinnosť Nájomcu predložiť Prenajímateľovi bezodkladne po uskutočnení 
zmeny v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri, nový výpis z registra. 

3.1.3 Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s Prenajímateľom iba za predpokladu, že má plnú 
spôsobilosť na právne úkony.  

 
3.2.  Konanie prostredníctvom zástupcu 

3.2.1 Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť zástupcom na základe 
plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byť udelené v písomnej forme, a musí byť dostatočne určité. 
Podpis Nájomcu na plnomocenstve musí byť overený úradne alebo inak, pre Prenajímateľa vyhovujúcim 
spôsobom. Nájomca sa zaväzuje, že Prenajímateľovi bezodkladne oznámi akúkoľvek zmenu či 
ukončenie platnosti  plnomocenstva. 

 
3.3.  Preukazovanie totožnosti 

3.3.1. Prenajímateľ je pri každom úkone s Nájomcom oprávnený požadovať preukázanie totožnosti Nájomcu 
a Nájomca je povinný tejto žiadosti Prenajímateľa vyhovieť. 

3.3.2. Nájomca - fyzická osoba preukazuje Prenajímateľovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. 
Fyzická osoba konajúca za Nájomcu – právnickú osobu preukazuje Prenajímateľovi svoju totožnosť 
rovnakým spôsobom ako Nájomca – fyzická osoba. 

3.3.3. Za doklad totožnosti sa považuje: občiansky preukaz, cestovný pas, alebo povolenie na pobyt pre 
cudzinca. Prenajímateľ je oprávnený v ním stanovených prípadoch od Nájomcu žiadať doplňujúce 
doklady preukazujúce pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Nájomcom. Nájomca súhlasí s tým, 
aby si Prenajímateľ vyhotovil fotokópiu dokladu totožnosti, prípadne iných doplňujúcich dokladov, ktoré 
mu Nájomca predložil a tieto fotokópie uchoval v rámci informácií o Nájomcovi. 

3.3.4. Ak za Nájomcu koná zástupca, či už na základe zákona alebo na základe plnomocenstva, Prenajímateľ 
overuje totožnosť zástupcu a zástupca predkladá Prenajímateľovi doklad, z ktorého je zrejmé 
oprávnenie na zastupovanie. 

 

B. OSOBITNÁ ČASŤ 
 
4. Predmet leasingu 
4.1.  Odovzdanie a prevzatie Predmetu leasingu 

4.1.1 Nájomca prejaví vôľu uzavrieť s Prenajímateľom ZFL doručením riadne vypísanej a podpísanej žiadosti 
o poskytnutie finančného leasingu. Táto žiadosť je nezáväzná, má len informatívny charakter, jej 
akceptáciou zo strany Prenajímateľa nevzniká medzi ním a Nájomcom ZFL, ani iný záväzkový vzťah. 
Leasingový vzťah vzniká až podpísaním ZFL zo strany Prenajímateľa a Nájomcu. Nájomca si PL a 
Dodávateľa vyberá sám, a nakoľko Prenajímateľ nie je oboznámený s účelom použitia PL zamýšľaným 
zo strany Nájomcu, ani s vlastnosťami PL predpokladanými zo strany Nájomcu, Prenajímateľ 
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nezodpovedá za jeho spôsobilosť a vhodnosť na použitie predpokladané Nájomcom, ani za to, že PL má 
vlastnosti predpokladané Nájomcom, ani za to, že používanie PL je v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, prípadne normami. Špecifikácia PL je obsiahnutá v ZFL a v Protokole o prevzatí PL, 
ak nie je v ZFL alebo vo VPFL uvedené inak. 

4.1.2 Nájomca alebo ním poverená osoba je povinná prevziať PL riadne a včas, t.j. za podmienok, v čase a na 
mieste dohodnutom medzi Prenajímateľom a Dodávateľom, pričom Prenajímateľ vopred oboznámi 
Nájomcu s podmienkami, časom a miestom prevzatia PL. Ak nie sú takéto podmienky dohodnuté, je 
Nájomca povinný PL prevziať za podmienok obvyklých pre odovzdanie obdobných vecí. Nájomca nie je 
oprávnený prevziať PL bez osobnej prítomnosti povereného pracovníka Prenajímateľa, prípadne bez 
písomného súhlasu Prenajímateľa s prevzatím PL, ak ZFL nestanovuje inak. Nájomca je povinný na 
vlastný účet zabezpečiť všetky technické a právne predpoklady potrebné na odovzdanie, prevzatie 
a užívanie PL. Nájomca je povinný zaistiť, aby Protokol o prevzatí PL a všetky súvisiace zmluvy 
a dokumenty boli zo strany Dodávateľa riadne podpísané, a aby spolu s prevzatím PL boli prevzaté aj 
všetky súvisiace doklady potrebné na riadne užívanie PL.  

4.1.3 Predtým ako Nájomca potvrdí prevzatie PL, je povinný s odbornou starostlivosťou prekontrolovať PL. 
Nájomca je povinný najmä overiť presnú identifikáciu PL podľa príslušných dokladov, overiť úplnosť PL, 
jeho plnú funkčnosť a nezávadnosť, overiť úplnosť príslušenstva PL a dokladov potrebných na riadne 
užívanie PL, vykonať skúšobnú prevádzku (jazdu) a oboznámiť sa so spôsobom užívania PL. Pokiaľ je 
v ZFL alebo v kúpnej zmluve s Dodávateľom dohodnutý zvláštny účel užívania PL, Nájomca je povinný 
prekontrolovať a preskúšať, či je PL spôsobilý na tento dohodnutý zvláštny účel užívania. Ak Nájomca 
nie je spôsobilý s odbornou starostlivosťou prekontrolovať PL alebo ak tak určí Prenajímateľ najneskôr 
pri preberaní PL, Nájomca na vlastné náklady zabezpečí znalca zapísaného do zoznamu znalcov, resp. 
odborníka v príslušnom odbore, ktorý posúdi funkčnosť a spôsobilosť PL na užívanie. Písomný súhlas 
Prenajímateľa s prevzatím PL podľa bodu 4.1.2 VPFL nezbavuje Nájomcu povinností stanovených 
v tomto bode VPFL. 

4.1.4 Prevzatie PL potvrdí Nájomca podpísaním Protokolu o prevzatí PL. Pokiaľ je pri prevzatí PL osobne 
prítomný poverený zástupca Prenajímateľa, prevzatie PL potvrdí v mene Prenajímateľa tento poverený 
zástupca podpísaním Protokolu o prevzatí PL. Pokiaľ pri prevzatí PL nie je osobne prítomný poverený 
zástupca Prenajímateľa, pričom Nájomca má písomný súhlas Prenajímateľa s prevzatím PL podľa bodu 
4.1.2 VPFL, prevzatie PL potvrdí Nájomca aj v mene Prenajímateľa podpísaním Protokolu o prevzatí PL, 
ak nie je písomne dohodnuté inak. V prípadoch stanovených Prenajímateľom potvrdí Nájomca prevzatie 
PL podpísaním Protokolu o prevzatí PL až po podpise tohto Protokolu o prevzatí PL povereným 
pracovníkom Prenajímateľa, pričom tento podpis povereného pracovníka Prenajímateľa sa považuje za 
písomný súhlas Prenajímateľa daný podľa bodu 4.1.2 VPFL. Nájomca zodpovedá za správnosť údajov 
uvedených v Protokole o prevzatí PL, najmä za uvedenie dátumu prevzatia PL a identifikačných údajov 
Nájomcu a Dodávateľa, a za to, že Protokol o prevzatí PL bude riadne podpísaný v zmysle bodu 4.1.2 
VPFL. Nájomca podpisom Protokolu o prevzatí PL potvrdzuje, že PL spĺňa všetky náležitosti vymedzené 
v bode 4.1.3 VPFL, je dodaný riadne a včas, bez vád, a že PL preberá spolu s kompletným 
príslušenstvom vrátane technickej dokumentácie. Pokiaľ pri prevzatí PL nie je osobne prítomný 
poverený zástupca Prenajímateľa, Nájomca je povinný doručiť Prenajímateľovi podpísaný Protokol 
o prevzatí PL bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa prevzatia PL, ak 
Prenajímateľ písomne neurčí inak. Ak nedôjde k podpísaniu Protokolu o prevzatí PL bezprostredne po 
odovzdaní PL, má sa za to, že okamihom odovzdania PL ho Nájomca prevzal a z právneho hľadiska má 
takéto prevzatie PL rovnaký význam ako podpísanie Protokolu o prevzatí PL, táto právna domnienka 
však nezbavuje Nájomcu zodpovednosti za porušenie povinnosti potvrdiť prevzatie PL podpísaním 
Protokolu o prevzatí PL. 

4.1.5 Ak Nájomca pri prevzatí PL zistí, že PL má vady, nie je úplný, chýbajú k nemu doklady potrebné na jeho 
riadne užívanie, alebo že PL iným spôsobom nespĺňa podmienky stanovené v ZFL alebo vo VPFL, 
Nájomca nie je oprávnený takýto PL prevziať, kým tieto nedostatky nebudú odstránené. Ak ide o zjavné 
neodstrániteľné vady, prípadne iné neodstrániteľné nedostatky, Nájomca je povinný prevzatie PL 
odmietnuť a ihneď, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa odmietnutia prevzatia PL, o tejto skutočnosti 
a o dôvodoch odmietnutia prevzatia PL písomne informovať Prenajímateľa. Ak ide o zjavné odstrániteľné 
vady, prípadne iné odstrániteľné nedostatky, Nájomca je povinný trvať na ich odstránení, pričom 
Nájomca je oprávnený a zároveň povinný prevziať PL až po ich riadnom odstránení. 

4.1.6 Ak Nájomca zistí vady, prípadne iné nedostatky na PL v čase po jeho prevzatí, má Nájomca právo 
a zároveň povinnosť v mene Prenajímateľa a na vlastné náklady uplatniť u Dodávateľa, prípadne u 
osoby, ktorá obstarala v mene Dodávateľa prepravu PL Nájomcovi, všetky práva a nároky Prenajímateľa 
vyplývajúce zo zodpovednosti za vady, s výnimkou práva na vrátenie PL a práva na odstúpenie od 
kúpnej zmluvy, na základe ktorej Prenajímateľ nadobudol vlastnícke právo k PL, vrátane zaobstarania 
znaleckých posudkov potrebných na uplatnenie takéhoto práva, a to na vlastné náklady. Ak je Nájomca 
zároveň aj Dodávateľom (tzv. spätný leasing), Nájomca je v prípade zistenia vád alebo iných 
nedostatkov na PL po jeho prevzatí povinný uplatniť všetky svoje práva zo zodpovednosti za vady 
u fyzickej osoby alebo u právnickej osoby, s ktorou je v záväzkovom vzťahu, na základe ktorého 
nadobudol vlastnícke právo k PL (ďalej len „Prvý dodávateľ“). Nájomca týmto zároveň udeľuje 

Prenajímateľovi plnú moc, aby v prípade tzv. spätného leasingu podľa predchádzajúcej vety 
Prenajímateľ v mene a na náklady Nájomcu uplatnil všetky práva a nároky Nájomcu zo zodpovednosti 
za vady priamo voči Prvému dodávateľovi. Všetky náklady a škody, ktoré vzniknú Prenajímateľovi 
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z dôvodu nesprávneho alebo oneskoreného postupu Nájomcu, najmä pri prevzatí PL alebo pri 
uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady po prevzatí PL, je Nájomca Prenajímateľovi povinný 
uhradiť. 

4.1.7 Ak bolo k PL vydané osvedčenie o evidencii vozidla, prípadne iný, alebo tomu zodpovedajúci doklad, 
alebo k riadnemu užívaniu PL je potrebný certifikát, prípadne iné potvrdenie výrobcu alebo Dodávateľa 
PL alebo jeho príslušenstva, prípadne udelenie užívacieho povolenia orgánom štátnej správy v súlade 
s platnými právnymi predpismi, Nájomca nie je oprávnený prevziať PL, pokiaľ mu Dodávateľ neodovzdá 
všetky tieto doklady, prípadne pokiaľ neobdrží užívacie povolenie od príslušného orgánu štátnej správy. 
Nájomca taktiež nie je oprávnený prevziať PL, pokiaľ mu Dodávateľ neodovzdá kompletnú 
dokumentáciu potrebnú na riadne užívanie PL (najmä návod na obsluhu, záručné podmienky, servisný 
plán, atď.). 

4.1.8 Ak to všeobecne záväzné právne predpisy SR vyžadujú, je Nájomca povinný prihlásiť PL do evidencie 
na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo na inom orgáne príslušnom v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Nájomca je povinný zabezpečiť vykonanie záznamu o leasingovom 
vzťahu, zabezpečiť, aby v osvedčení o evidencii, prípadne v inom obdobnom doklade bol Prenajímateľ 
uvedený ako vlastník a Nájomca ako držiteľ PL. Nájomca zodpovedá za to, že počas celej doby trvania 
ZFL medzi Prenajímateľom a Nájomcom bude ako vlastník PL v príslušnej evidencii a dokladoch 
uvedený Prenajímateľ, Nájomca bude uvedený ako držiteľ PL a PL bude zaevidovaný ako prenajatý. 
Pokiaľ je uvedenie PL do prevádzky spojené so zákonnými povinnosťami registrácie alebo s povolením 
príslušného orgánu štátnej správy, iného orgánu, či s inými povinnosťami uloženými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR, Nájomca je povinný riadne a včas splniť tieto povinnosti a uhradiť 
náklady spojené s týmito povinnosťami, ak nie je v ZFL, prípadne vo VPFL dohodnuté inak. 

4.1.9 Nájomca je povinný kópiu všetkých strán osvedčenia o evidencii, kompletného záznamu o vykonaní 
registrácie, získaní povolenia, prihlásení do evidencie podľa bodu 4.1.8 VPFL doručiť Prenajímateľovi 
bez zbytočného odkladu po splnení si povinností uvedených v bode 4.1.8 VPFL, najneskôr však do 
štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia PL. Ak Nájomca nesplní túto svoju povinnosť, Prenajímateľ je 
oprávnený postupovať podľa bodu 4.2.3 VPFL prípadne 5.1 VPFL. 

 
4.2. Vlastníctvo a užívanie PL 

4.2.1 Prevzatím PL Nájomcom za splnenia podmienok uvedených v ZFL, vo VPFL a v kúpnej zmluve medzi 
Prenajímateľom a Dodávateľom, na základe ktorej Prenajímateľ nadobudne vlastnícke právo k PL, stáva 
sa Prenajímateľ vlastníkom PL, pričom Prenajímateľ zostáva vlastníkom PL po celú dobu trvania ZFL 
a tiež po ukončení trvania ZFL, ak nedôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva Nájomcom v zmysle bodu 
5.2. VPFL. 

4.2.2 Nájomca je povinný PL zreteľne označiť ako vlastníctvo Prenajímateľa, podľa pokynov Prenajímateľa, 
prípadne umožniť jeho označenie osobou poverenou Prenajímateľom a zabezpečiť, aby umiestnenie PL, 
alebo jeho spojenie s pevnými alebo pohyblivými vecami, nemohlo spochybniť vlastnícke právo 
Prenajímateľa k PL, ak nie je písomne dohodnuté inak. Nájomca ako užívateľ, prípadne držiteľ PL, je 
považovaný za prevádzkovateľa, prípadne prevádzateľa PL podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

4.2.3 Ak Nájomca poruší svoje povinnosti stanovené v ZFL, v Splátkovom kalendári, alebo vo VPFL, prípadne 
ak hrozí takéto porušenie povinností zo strany Nájomcu, Prenajímateľ je oprávnený dočasne prevziať PL 
od Nájomcu, prípadne zakázať Nájomcovi jeho ďalšie užívanie. Pre tento prípad je Nájomca povinný 
Prenajímateľovi, prípadne tretím osobám povereným alebo splnomocneným Prenajímateľom, umožniť 
neobmedzený prístup k PL, jeho prípadný odvoz, prípadne vykonať opatrenia určené na to, aby zabránili 
ďalšiemu užívaniu PL, a to všetko aj bez predchádzajúceho súhlasu Nájomcu. Prenajímateľ, prípadne 
tretie osoby poverené alebo splnomocnené Prenajímateľom, sú na vykonanie takýchto úkonov 
oprávnené vstúpiť do priestorov, kde sa PL nachádza, a ktoré užíva Nájomca na základe akejkoľvek 
právnej skutočnosti. Náklady súvisiace s týmto konaním Prenajímateľa znáša Nájomca. 

4.2.4 Nájomca je povinný odovzdať Prenajímateľovi PL na dočasné prevzatie v prípade, ak je Nájomca 
v omeškaní s plnením svojich záväzkov, ktoré mu voči Prenajímateľovi vznikli na základe alebo 
v súvislosti so ZFL, a to po dobu viac ako tridsať (30) dní. Nájomca je povinný odovzdať Prenajímateľovi 
PL na dočasné prevzatie v deň nasledujúci po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete tohto 
bodu VPFL. O určenie miesta, na ktorom je Nájomca povinný odovzdať PL Prenajímateľovi na dočasné 
prevzatie, je Nájomca povinný požiadať v dostatočnom predstihu Prenajímateľa. Povinnosť Nájomcu 
platiť ďalšie Platby v súlade so Splátkovým kalendárom sa od momentu dočasného prevzatia PL 
Prenajímateľom odkladá. Počas dočasného prevzatia PL v zmysle tohto bodu VPFL je Prenajímateľ 
oprávnený predčasne ukončiť ZFL v súlade s bodom 5.1.1 VPFL a následne odpredať PL tretej osobe; 
ak došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok Nájomcu alebo k začatiu reštrukturalizačného konania 
Nájomcu alebo povoleniu reštrukturalizácie Nájomcu, je Prenajímateľ oprávnený odpredať PL tretej 
osobe aj pred predčasným ukončením ZFL. Ak počas dočasného prevzatia PL v zmysle tohto bodu 
VPFL, na základe žiadosti Nájomcu o možnosť ďalšieho užívania PL Prenajímateľ súhlasí s ďalším 
užívaním PL zo strany Nájomcu, Nájomca po prevzatí PL obdrží od Prenajímateľa nový Splátkový 
kalendár, ak nie je dohodnuté inak. Nájomca sa zaväzuje takto vyhotovený nový Splátkový kalendár 
akceptovať a dodržiavať.  
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4.2.5 Nájomca nie je bez prechádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa oprávnený s PL žiadnym 
spôsobom právne nakladať. Nájomca nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa 
oprávnený PL najmä ďalej prenajať, vypožičať, darovať, predať, poskytnúť ako záloh alebo iným 
obdobným spôsobom nakladať s PL tak, aby sa dostal do dispozície tretej osoby. Nájomca je oprávnený 
PL vypožičať alebo dať do užívania len svojim zamestnancom alebo blízkym osobám Nájomcu v zmysle 
zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

4.2.6 Nájomca je povinný Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť akýkoľvek zásah tretích osôb do 
PL, do užívania PL, akékoľvek škody na PL, odcudzenie PL, skutočnosť, že tretie osoby si uplatňujú 
akékoľvek právo k PL, prípadne že k PL vzniklo akékoľvek právo tretích osôb, ako aj ďalšie dôležité 
skutočnosti týkajúce sa vzájomných záväzkových vzťahov medzi Prenajímateľom a Nájomcom 
vyplývajúcich zo ZFL, z VPFL alebo z iných zmlúv alebo dohôd medzi Prenajímateľom a Nájomcom 
uzatvorených na základe alebo v súvislosti so ZFL, a to uvedením všetkých podstatných skutočností, 
pričom tieto skutočnosti je Nájomca povinný doložiť všetkými potrebnými dokumentmi. Prenajímateľ má 
právo si od Nájomcu vyžiadať aj iné doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti. 

4.2.7 Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa vykonávať na PL 
akékoľvek zmeny, technické úpravy, iné úpravy, doplnky, prípadne iné zhodnotenia, ak nie je písomne 
dohodnuté inak. Zníženie hodnoty PL a akúkoľvek vzniknutú škodu z takéhoto konania Nájomcu je 
Nájomca povinný Prenajímateľovi nahradiť v celej výške. Zvýšenie hodnoty PL, ktoré vzniklo po 
vykonaní zmien a úprav podľa prvej vety tohto bodu VPFL a bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Prenajímateľa, nie je povinný Prenajímateľ Nájomcovi nahradiť, ak nie je písomne dohodnuté inak. 
V takomto prípade sa akékoľvek zhodnotenie PL stáva súčasťou PL, bez povinnosti Prenajímateľa 
nahradiť Nájomcovi náklady a nároky z tohto zhodnotenia. Všetky zmeny, technické alebo iné úpravy, 
doplnky, prípadne iné zhodnotenia vykonané so súhlasom Prenajímateľa budú vykonané na 
zodpovednosť a nebezpečenstvo Nájomcu a na jeho náklady, ak nie je písomne dohodnuté inak. 

4.2.8 Nájomca je povinný udržiavať PL v prevádzkyschopnom stave, používať a obsluhovať PL len spôsobom 
stanoveným výrobcom, prípadne Dodávateľom PL, v súlade s technickými podmienkami 
prevádzky, spôsobom zodpovedajúcim charakteru PL a jeho obvyklému užívaniu tak, aby na PL 
nevznikla škoda, ani nehrozil vznik škody, aby nedochádzalo alebo nehrozilo nadmerné opotrebovanie či 
poškodenie PL. Stupeň opotrebenia PL musí zodpovedať takémuto spôsobu užívania. Nájomca je 
povinný s PL zaobchádzať s odbornou starostlivosťou, najmä je povinný zabezpečiť na PL vykonanie 
garančných kontrol, prípadne akýchkoľvek iných kontrol stanovených výrobcom alebo právnymi 
predpismi, dodržiavať bezpečnostné pravidlá stanovené výrobcom, prípadne vyplývajúce z právnych 
predpisov, vykonať opatrenia aby nedošlo k poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo zničeniu PL. Všetky 
povinnosti uvedené v tomto bode VPFL je Nájomca povinný vykonávať na vlastné náklady. Nájomca je 
povinný v celom rozsahu nahradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 
povinností Nájomcu uvedených v tomto bode VPFL. 

4.2.9 Akékoľvek opravy a údržbu PL je Nájomca povinný vykonávať vo vlastnom mene a na vlastný účet, a to 
výhradne prostredníctvom servisných zariadení, ktoré sú stanovené, odporučené, prípadne autorizované 
výrobcom PL, prípadne Dodávateľom. Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s  užívaním 
PL a jeho príslušenstva, najmä prevádzkové náklady a poplatky súvisiace s užívaním PL a jeho 
príslušenstva, náklady na poistenie, koncesionárske poplatky, dane, zákonné sankcie, nároky tretích 
osôb súvisiace s užívaním PL a jeho príslušenstva, a pod. Prenajímateľ je oprávnený vykonať akékoľvek 
úkony potrebné na odstránenie právnych, technických, prípadne akýchkoľvek iných nedostatkov 
znemožňujúcich, prípadne obmedzujúcich práva na užívanie PL a požadovať od Nájomcu úhradu týchto 
nákladov. Nájomca je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto bodu VPFL, s odbornou 
starostlivosťou. Nájomca je povinný v celom rozsahu nahradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá mu vznikne v 
dôsledku porušenia povinností Nájomcu uvedených v tomto bode VPFL. 

4.2.10 Ak je PL dopravná technika alebo mobilný stroj, Nájomca je oprávnený užívať PL len na území tých 
štátov, pre územie ktorých je PL riadne a v súlade so ZFL a s VPFL poistený. Ak je PL dopravná 
technika, Nájomca je oprávnený PL užívať na území štátov bývalého ZSSR a Albánska len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa (s výnimkou Ukrajiny, Ruska, Estónska, Lotyšska 
a Litvy), a to i napriek tomu, že pre územie týchto štátov je PL poistený. Ak je PL mobilný stroj, miestom 
poistenia je SR a Nájomca je oprávnený PL užívať len na území SR. Ak je PL stacionárny stroj alebo 
zariadenie, miestom poistenia je miesto trvalého umiestnenia PL a Nájomca je oprávnený užívať PL len 
na tomto mieste trvalého umiestnenia PL. Územná platnosť poistenia PL, prípadne miesto poistenia PL, 
sú uvedené v Protokole o prevzatí PL. 

4.2.11 Ak je PL stacionárny stroj alebo zariadenie, Nájomca je oprávnený meniť trvalé umiestnenie PL len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa. Ak Nájomca zmení trvalé umiestnenie PL bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, Prenajímateľ je oprávnený postupovať v zmysle 
bodu 4.2.3. alebo 5.1 VPFL, a zároveň je oprávnený uplatniť si voči Nájomcovi nárok náhradu celej 
škody, ktorá Prenajímateľovi vznikla v súvislosti s takouto zmenou trvalého umiestnenia PL. 

4.2.12 Prenajímateľ má právo kedykoľvek skontrolovať stav PL, umiestnenie PL, spôsob užívania PL, a to i bez 
predchádzajúceho oznámenia termínu vykonania kontroly Prenajímateľom. Nájomca je povinný umožniť 
Prenajímateľovi alebo tretej osobe poverenej, prípadne splnomocnenej Prenajímateľom, prístup k PL 
a strpieť všetky úkony súvisiace s výkonom takejto kontroly. Nájomca dáva týmto zároveň 
Prenajímateľovi výslovný súhlas na prístup k PL, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich 
prístupu na miesto, kde sa PL nachádza, a to aj vtedy, ak sa PL nachádza na pozemku, stavbe alebo 
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inom mieste, ku ktorému má Nájomca vlastnícke, prípadne iné právo. Ak Prenajímateľ, prípadne tretia 
osoba poverená, prípadne splnomocnená Prenajímateľom, vykonáva takúto kontrolu a realizuje právo 
prístupu k PL, Nájomca je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Prenajímateľ, 
prípadne tretia osoba poverená, prípadne splnomocnená Prenajímateľom, požiada. Ak v dôsledku 
nesplnenia povinností uvedených v tomto bode VPFL vznikne Prenajímateľovi škoda, Nájomca je 
povinný takúto škodu Prenajímateľovi nahradiť v celom rozsahu. Ak bude PL umiestnený na pozemku, 
stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Nájomca nemá vlastnícke, prípadne iné právo, a v dôsledku toho 
nebude Prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej, prípadne splnomocnenej Prenajímateľom 
umožnený prístup k PL, Nájomca je povinný v celom rozsahu nahradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá mu 
tým vznikne. 

4.2.13 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabrániť vzniku práv tretích osôb k PL, ak písomná dohoda 
medzi Prenajímateľom a Nájomcom, prípadne VPFL neustanovujú inak. Nájomca je povinný 
Prenajímateľovi ihneď oznámiť skutočnosť, že tretie osoby si uplatňujú akékoľvek právo k PL, prípadne 
že k PL vznikne alebo vzniklo akékoľvek právo tretích osôb. Ak si Nájomca nesplní povinnosti uvedené 
v tomto bode VPFL, je povinný Prenajímateľovi v celom rozsahu nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikne 
a všetky náklady, ktoré Prenajímateľovi vzniknú v súvislosti s ochranou jeho práv. 

4.2.14 Ak má Nájomca počas trvania ZFL záujem o vykonanie akejkoľvek zmeny v evidencii vozidiel, prípadne 
inom obdobnom registri hnuteľných predmetov v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne ak 
došlo k strate evidenčných čísiel, osvedčenia o evidencii alebo obdobného dokladu o registrácii PL, 
Nájomca je povinný túto skutočnosť Prenajímateľovi písomne oznámiť a vyžiadať si jeho súhlas 
k vykonaniu zmeny, vybaveniu duplicitného dokladu, prípadne vydaniu nových evidenčných čísiel. 
Zároveň je povinný dbať, aby nedošlo k neoprávnenej zmene už zapísaných údajov. Nájomca je povinný 
doručiť Prenajímateľovi kópiu všetkých strán osvedčenia o evidencii, prípadne obdobného dokladu 
o vykonaní zmeny, bez zbytočného odkladu po vykonaní zmien v evidencii vozidiel alebo obdobnom 
registri, najneskôr však do ôsmych (8) dní odo dňa vykonania takejto zmeny. Ak Nájomca nesplní túto 
svoju povinnosť, Prenajímateľ je oprávnený postupovať podľa bodu 4.2.3. alebo 5.1 VPFL a zároveň je 
oprávnený uplatniť si voči Nájomcovi aj svoj nárok na náhradu celej škody, ktorá mu vznikla v dôsledku 
nesplnenia povinností Nájomcu vymedzených v tomto bode VPFL. Všetky náklady spojené so zápisom 
zmien do evidencie znáša Nájomca.  

 
4.3. Kalkulačný základ pre stanovenie Leasingových splátok a Platobné podmienky  

4.3.1 Kalkulačným základom pre stanovenie Leasingových splátok je obstarávacia cena PL. Predbežná 
obstarávacia cena je uvedená v ZFL.  

4.3.2 Ak v období od podpísania ZFL do momentu prevzatia PL Nájomcom dôjde k zmene predbežnej 
obstarávacej ceny PL alebo ak vzniknú Prenajímateľovi dodatočné náklady súvisiace so získaním PL, 
colným konaním v súvislosti s dovozom PL zo zahraničia, a pod., obstarávacou cenou PL sa rozumie 
kúpna cena, za ktorú nadobudne Prenajímateľ PL do svojho vlastníctva zvýšená o dodatočné náklady 
súvisiace so získaním PL známe Prenajímateľovi k momentu prevzatia PL Nájomcom, o ktorej účtoval 
alebo účtuje vo svojom účtovníctve.  

4.3.3 Ak Prenajímateľ zaplatí Dodávateľovi časť alebo celú kúpnu cenu za PL v zmysle kúpnej zmluvy 
s Dodávateľom predo dňom prevzatia PL Nájomcom, je Prenajímateľ oprávnený požadovať od Nájomcu 
zaplatenie úrokov zo sumy zaplatenej Prenajímateľom Dodávateľovi, a to za obdobie odo dňa zaplatenia 
kúpnej ceny, prípadne časti kúpnej ceny za PL Dodávateľovi, do dňa prevzatia PL Nájomcom a Nájomca 
sa zaväzuje sumu takto vyčíslených úrokov Prenajímateľovi zaplatiť. Prenajímateľ pri výpočte úrokov 
vychádza z úrokovej sadzby využitej pri výpočte Leasingových splátok a zaplatenie sumy vyčíslených 
úrokov je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si voči Nájomcovi na základe osobitnej faktúry. 

4.3.4 Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi spracovateľský poplatok, ktorého výška je dohodnutá  
v ZFL, a to v deň podpisu ZFL. Dátumom vzniku daňovej povinnosti spracovateľského poplatku je dátum 
podpisu ZFL.  Akontácia je splatná v deň prevzatia PL, ak Prenajímateľ neurčí inak, pričom Nájomca nie 
je do okamihu jej zaplatenia oprávnený PL prevziať. Dátumom vzniku daňovej povinnosti Akontácie je 
dátum prevzatia PL. Prvú Platbu je Nájomca povinný zaplatiť v deň prevzatia PL, ak Prenajímateľ neurčí 
inak. Zaplatený spracovateľský poplatok sa nevracia. Akontácia sa neúročí, ak  nie je písomne 
dohodnuté inak. 

4.3.5 Nájomca je povinný platiť Platby riadne a včas, podľa Splátkového kalendára, ZFL a VPFL, výlučne 
v mene ZFL. Nájomca je najmä povinný zabezpečiť, aby bola každá Platba pripísaná na účet 
Prenajímateľa najneskôr v deň jej splatnosti, v plnej výške a bez akýchkoľvek zrážok. Výšku, splatnosť 
a počet Platieb stanovuje Splátkový kalendár. Splátkový kalendár vystaví a zašle Nájomcovi 
Prenajímateľ. Ak je menou ZFL zákonná mena SR, Splátkový kalendár je zároveň faktúrou. Ak je menou 
ZFL iná ako zákonná mena SR, Splátkový kalendár má informatívny charakter. V takom prípade 
vystavuje Prenajímateľ osobitné faktúry pre jednotlivé Platby v zmysle príslušných právnych predpisov. 
Prenajímateľ je oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie akejkoľvek sumy, na zaplatenie ktorej má 
Prenajímateľ voči Nájomcovi nárok podľa ZFL alebo VPFL, aj vystavením inej faktúry ako je Splátkový 
kalendár, prípadne aj iným vhodným spôsobom. V prípade omeškania Nájomcu s platením Platieb je 
Prenajímateľ oprávnený postupovať podľa bodu 11.4 VPFL. 

4.3.6 Ak Nájomca z akéhokoľvek dôvodu neobdrží od Prenajímateľa Splátkový kalendár, Nájomca je povinný 
platiť Platby vo výške podľa ZFL a vždy so splatnosťou ku dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý 
sa svojím číselným označením zhoduje s dňom prevzatia PL, uvedeným v Protokole o prevzatí PL. Ak 
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v príslušnom kalendárnom mesiaci nie je deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dátumom 
prevzatia PL uvedeným v Protokole o prevzatí PL, splatnosť tejto Platby je v posledný deň príslušného 
kalendárneho mesiaca. Platba je splatná v deň určený v súlade s týmto bodom, a to bez ohľadu na to, či 
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok. Obdobným spôsobom sa určuje splatnosť 
štvrťročných Platieb. 

4.3.7 Ak nie je písomne dohodnuté inak, Nájomca je povinný platiť Platby a akékoľvek ďalšie úhrady spojené 
so ZFL alebo VPFL v mene stanovenej v ZFL, bez akýchkoľvek výdavkov pre Prenajímateľa - 
bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet Prenajímateľa s uvedením čísla ZFL ako 
variabilného symbolu platby, ak nebol Prenajímateľom stanovený iný variabilný symbol. Číslo účtu 
Prenajímateľa môže byť počas trvania ZFL kedykoľvek zmenené aj bez súhlasu Nájomcu, pričom 
Prenajímateľ túto zmenu oznámi Nájomcovi zaslaním písomného oznámenia na poslednú známu adresu 
Nájomcu, týmto nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia VPFL. Nájomca je povinný túto zmenu akceptovať 
a zabezpečiť úhradu Platieb a ostatných úhrad na tento účet. 

4.3.8 Nájomca je povinný počas trvania ZFL mať založený účet v banke, prostredníctvom ktorého bude 
uskutočňovať úhradu Platieb formou trvalého prevodného príkazu, ak nie je Prenajímateľom stanovené 
inak. Nájomca je povinný ihneď písomne nahlásiť Prenajímateľovi zmenu čísla svojho účtu, prípadne 
zmenu bankového ústavu, prostredníctvom ktorého bude uskutočňovať úhradu Platieb. Ak tak určí 
Prenajímateľ, Nájomca je povinný písomne udeliť banke, ktorá vedie účet Nájomcu, súhlas s inkasom zo 
svojho účtu v prospech účtu Prenajímateľa. Tento súhlas s inkasom musí byť daný tak, aby Platby boli 
Prenajímateľovi uhradené riadne a včas podľa ZFL, Splátkového kalendára a VPFL. Zmluvné strany sa 
dohodli, že Nájomca je oprávnený uhradiť Platbu len spôsobmi špecifikovanými v tomto bode VPFL a 
úhrada  Platby Nájomcom v rozpore s ustanoveniami tohto bodu VPFL (napr. poštou, šekom, zmenkou, 
a pod.) sa nepovažuje za úhradu Platby riadne a včas.  

4.3.9 Prenajímateľ je oprávnený jednostranne, aj bez súhlasu Nájomcu, zmeniť Splátkový kalendár, najmä je 
oprávnený zmeniť výšku Platieb, ich splatnosť a ich štruktúru, ale to len v prípade, ak: 
a) pred prevzatím PL Nájomcom dôjde k zmene predbežnej obstarávacej ceny PL, kúpnej ceny PL 

alebo k vzniku dodatočných nákladov podľa bodu 4.3.2 VPFL, Prenajímateľ je oprávnený zmeniť 
výšku Platieb počnúc prvou Platbou, pričom takto zmenenú výšku Platieb zahrnie do Splátkového 
kalendára, ktorý následne zašle Nájomcovi; 

b) v období odo dňa uzatvorenia ZFL do dňa prevzatia PL Nájomcom dôjde k zmene na kapitálovom 
a finančnom trhu, najmä ak dôjde k zmene úrokovej sadzby EURIBOR, k zmene úrokových sadzieb 
úverov poskytovaných bankami alebo pobočkami zahraničných bánk, alebo ak dôjde iným 
spôsobom k zvýšeniu refinančných nákladov Prenajímateľa, Prenajímateľ je oprávnený zmeniť 
výšku Platieb s prihliadnutím na zmeny na kapitálovom a finančnom trhu; Prenajímateľ a Nájomca 
sa dohodli na tom, že ak výška referenčnej sadzby EURIBOR platná k príslušnému Dňu rekalkulácie 
dosiahne zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0 % p.a., má sa za to, že pre účely stanovenia 
výslednej úrokovej sadzby sa hodnota referenčnej sadzby EURIBOR platná k príslušnému Dňu 
rekalkulácie pre príslušné Obdobie fixácie zaráta vo výške 0 % p.a. 

c) po prevzatí PL Nájomcom vzniknú Prenajímateľovi ďalšie dodatočné náklady v súvislosti 
s obstaraním, vlastníctvom, prevádzkou PL, zakúpením dodatočnej výbavy alebo iným technickým 
zhodnotením podľa bodu 4.2.7. VPFL alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré musel 
Prenajímateľ uhradiť dodatočne. V takomto prípade Prenajímateľ tieto náklady premietne do výšky 
zostávajúcich Platieb, pričom sa použije rovnaká metóda výpočtu ako pri výpočte pôvodných 
Platieb, prípadne požiada Nájomcu o ich uhradenie formou vyrovnávacej platby; 

d) dôjde k zmene zákonných, vykonávacích alebo iných predpisov majúcich vplyv na výšku Platieb, 
najmä ak dôjde k zmene daňových podmienok, zavedeniu nových daní alebo poplatkov, 
Prenajímateľ je oprávnený túto zmenu premietnuť do výšky zostávajúcich Platieb, pričom sa použije 
rovnaká metóda výpočtu ako pri výpočte pôvodných Platieb, prípadne požiadať Nájomcu o úhradu 
nákladov spojených s touto zmenou formou vyrovnávacej platby; 

e) v poisťovni, v ktorej je PL poistený alebo v ktorej sú uzatvorené ďalšie poistné zmluvy v súvislosti so 
ZFL dôjde k zmene podmienok poistenia, k zmene poistných sadzieb, prípadne iných rozhodných 
okolností majúcich vplyv na výšku poistného; 

f) ak bola v ZFL dohodnutá kalkulácia Variabil, v Deň rekalkulácie spôsobom bližšie špecifikovaným 
v ZFL a vo VPFL. 

Zmena Splátkového kalendára nadobúda účinnosť dňom uvedeným v Splátkovom kalendári. Zmenený 
Splátkový kalendár odovzdá, prípadne doručí Nájomcovi Prenajímateľ bez zbytočného odkladu. 

4.3.10 Nájomca je povinný uhrádzať Platby riadne a včas, a to aj počas doby, keď je PL z akéhokoľvek dôvodu 
neschopný prevádzky, a bez ohľadu na to, či Nájomca PL užíva, ak VPFL nestanovujú inak.  

4.3.11 Náklady súvisiace s užívaním a prevádzkovaním PL a jeho príslušenstva (najmä náklady na 
prevádzkové náplne, pohonné hmoty, daň za motorové vozidlo, prípadne iné poplatky v súlade so 
všeobecne záväznými  právnymi predpismi, atď.) je povinný platiť Nájomca na svoje vlastné náklady. 

 
4.4. Postúpenie práv a povinností zo ZFL 
4.4.1 Nájomca je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo ZFL na tretiu osobu (ďalej len „Nový 

nájomca“) len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa, pričom Prenajímateľ nebude 

bezdôvodne odopierať súhlas s takýmto postúpením. Za písomný súhlas Prenajímateľa sa považuje 
výlučne podpísanie Dohody o postúpení práv a povinností zo ZFL zo strany Prenajímateľa.  
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4.4.2 V prípade postúpenia práv a povinností zo ZFL je Nájomca povinný postupovať podľa pokynov 
Prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený uplatniť si voči Nájomcovi, prípadne voči Novému Nájomcovi, 
nárok na zaplatenie Poplatku za spracovanie Dohody o postúpení práv a povinností zo ZFL vo výške 
dohodnutej v Dohode o postúpení práv a povinností zo ZFL, prípadne vo výške podľa Sadzobníka. 

4.4.3 Na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo ZFL Nový Nájomca vstupuje do všetkých práv 
a povinností Nájomcu. Dohoda o postúpení práv a povinností zo ZFL nadobudne platnosť jej 
podpísaním všetkými zmluvnými stranami, účinnosť dňom uvedeným v tejto dohode. 

 
4.5. Poistenie 
4.5.1.  Poistenie PL uzatvorené / sprostredkované Prenajímateľom 

4.5.1.1 Pokiaľ v ZFL nie je dohodnuté inak, Prenajímateľ poistí PL (stroje a zariadenia) alebo v mene a na účet 
Nájomcu sprostredkuje poistenie PL (dopravná technika) proti všetkým obvyklým poistným rizikám 
v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní. V takomto prípade je Prenajímateľ oprávnený na základe 
osobitnej dohody so svojou zmluvnou poisťovňou v jej mene inkasovať od Nájomcu poistné, pričom 
poistné tvorí súčasť Platby. Nájomca vykonáva jeho úhradu ako súčasť Platby na základe Splátkového 
kalendára, ZFL a VPFL. Ak v dôsledku zmeny podmienok poistenia alebo poistných sadzieb dôjde zo 
strany príslušnej poisťovne k zmene predpísaného poistného, Prenajímateľ má právo upraviť výšku 
Platieb v súlade s touto zmenou poistného, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tejto zmene 
Prenajímateľ dozvedel. Prenajímateľ je oprávnený upraviť výšku Platieb aj dodatočne, t.j. je oprávnený 
žiadať od Nájomcu zaplatenie zmenenej výšky poistného odo dňa jeho zmeny zo strany príslušnej 
poisťovne, bez ohľadu na okamih oznámenia tejto zmeny Nájomcovi.  

4.5.1.2 Rozsah poistenia a ďalšie podmienky poistenia sú uvedené v Protokole o prevzatí PL a bližšie upravené 
v poistnej zmluve a v Poistných podmienkach. Nájomca je povinný oboznámiť sa s poistnou zmluvou, 
Poistnými podmienkami, ako aj s prípadnými požiadavkami príslušnej poisťovne na vybavenie PL 
predpísaným zabezpečením PL proti krádeži a dodržiavať ich. Ak Nájomca poruší alebo nesplní 
povinnosti, ktoré mu boli uložené poistnou zmluvou, Poistnými podmienkami, prípadne iným relevantným 
spôsobom, v dôsledku čoho príslušná poisťovňa odmietne alebo kráti poskytnutie poistného plnenia, 
Nájomca je povinný v celom rozsahu nahradiť Prenajímateľovi škodu vzniknutú na PL, po odpočítaní 
prípadného čiastočného plnenia príslušnej poisťovne. 

 
4.5.2.  Poistenie PL uzatvorené Nájomcom  

4.5.2.1 Ak je v ZFL dohodnuté individuálne poistenie PL, Nájomca je povinný uzavrieť poistnú zmluvu, prípadne 
podpísať návrh poistnej zmluvy, na základe ktorej bude PL poistený, s účinnosťou najneskôr ku dňu 
prevzatia PL, a to za nasledujúcich podmienok: 
a) rozsah poistného krytia: určí Prenajímateľ v závislosti od charakteru PL; 
b) územná platnosť: ak je PL mobilný stroj - Slovenská republika, ak je PL stacionárny stroj - miestom 
poistenia je trvalé umiestnenie PL uvedené v Protokole o prevzatí PL, ak je PL dopravná technika - 
Slovenská republika a Európa; 
c) vinkulácia poistného plnenia prevyšujúceho sumu určenú Prenajímateľom v prospech Prenajímateľa; 
d) doba poistenia PL: od momentu prevzatia PL Nájomcom počas celej doby trvania ZFL. 
Nájomca je povinný udržiavať poistenie PL v rozsahu vymedzenom v tomto bode VPFL počas celej doby 
trvania ZFL. Nájomca je povinný kedykoľvek na výzvu Prenajímateľa okamžite preukázať, že PL je 
riadne poistený s vinkuláciou v prospech Prenajímateľa v zmysle vyššie uvedeného. 

4.5.2.2 Nájomca je povinný zabezpečiť, aby sa poistenie dojednané v súlade s bodom 4.5.2. VPFL vzťahovalo 
aj na zhodnotenie a príslušenstvo PL. 

4.5.2.3 Nájomca je povinný v lehote štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia PL doručiť Prenajímateľovi kópiu poistnej 
zmluvy alebo návrhu poistnej zmluvy a originál vinkulácie poistného plnenia z poistnej zmluvy potvrdený 
poisťovňou. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z povinností Nájomcu uvedených v bode 4.5.2 VPFL je 
Prenajímateľ oprávnený postupovať podľa bodu 4.2.3 alebo 5.1 VPFL a zároveň je oprávnený uplatniť si 
voči Nájomcovi aj svoj nárok na náhradu celej škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nesplnenia povinností 
Nájomcu vymedzených v bode 4.5.2 VPFL. 

 
4.5.3.  Povinné zmluvné poistenie (PZP) 

4.5.3.1 Ak sa na PL vzťahuje povinnosť uzavrieť zmluvu o PZP v zmysle príslušných právnych predpisov, túto 
povinnosť má Nájomca. 

4.5.3.2 Pokiaľ sa Prenajímateľ s Nájomcom písomne nedohodli inak, Prenajímateľ v mene a na účet Nájomcu 
sprostredkuje uzavretie zmluvy o PZP v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní. V takomto prípade je 
Prenajímateľ oprávnený na základe osobitnej dohody so svojou zmluvnou poisťovňou v jej mene 
inkasovať od Nájomcu poistné, pričom poistné tvorí súčasť Platby. Nájomca vykonáva jeho úhradu ako 
súčasť Platby na základe Splátkového kalendára, ZFL a VPFL. Ak v dôsledku zmeny podmienok 
poistenia alebo poistných sadzieb dôjde zo strany príslušnej poisťovne k zmene predpísaného 
poistného, Prenajímateľ má právo upraviť výšku Platieb v súlade s touto zmenou poistného, a to bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tejto zmene Prenajímateľ dozvedel. Prenajímateľ je oprávnený 
upraviť výšku Platieb aj dodatočne, t.j. je oprávnený žiadať od Nájomcu zaplatenie zmenenej výšky 
poistného odo dňa jeho zmeny zo strany príslušnej poisťovne, bez ohľadu na okamih oznámenia tejto 
zmeny Nájomcovi. 
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4.5.3.3 Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Poistné podmienky. Nájomca je povinný oboznámiť sa s poistnou 
zmluvou a Poistnými podmienkami a dodržiavať ich.  

4.5.3.4  Ak sa Prenajímateľ s Nájomcom dohodli na individuálnom uzavretí zmluvy o PZP, Nájomca je povinný 
na vlastné náklady uzavrieť poistnú zmluvu, prípadne podpísať návrh poistnej zmluvy, a to najneskôr ku 
dňu prevzatia PL. Nájomca je v takom prípade povinný v súlade s právnymi predpismi v príslušnej 
poisťovni riadne a včas platiť poistné za PZP pre územie, na ktorom sa PL nachádza. V prípade cesty 
mimo územia SR je Nájomca povinný na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť uzavretie zmluvy o 
PZP pre prípad spôsobenia škody v zahraničí.  

4.5.3.5 V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z povinného zmluvného poistenia znáša všetky nároky 
a postihy príslušnej poisťovne alebo Slovenskej kancelárie poisťovateľov v plnom rozsahu Nájomca.  

 
4.5.4 Poistenie schopnosti splácať Platby 

4.5.4.1 Pokiaľ sa na tom Prenajímateľ a Nájomca – fyzická osoba dohodnú, Prenajímateľ v mene a na účet 
Nájomcu sprostredkuje uzavretie zmluvy o poistení schopnosti splácať Platby v niektorej zo svojich 
zmluvných poisťovní. V takomto prípade je Prenajímateľ oprávnený na základe osobitnej dohody so 
svojou zmluvnou poisťovňou v jej mene inkasovať od Nájomcu poistné, pričom poistné tvorí súčasť 
Platby. Nájomca vykonáva jeho úhradu ako súčasť Platby na základe Splátkového kalendára, ZFL a 
VPFL. Ak v dôsledku zmeny podmienok poistenia alebo poistných sadzieb dôjde zo strany príslušnej 
poisťovne k zmene predpísaného poistného, Prenajímateľ má právo upraviť výšku Platieb v súlade 
s touto zmenou poistného, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tejto zmene Prenajímateľ 
dozvedel. Prenajímateľ je oprávnený upraviť výšku Platieb aj dodatočne, t.j. je oprávnený žiadať od 
Nájomcu zaplatenie zmenenej výšky poistného odo dňa jeho zmeny zo strany príslušnej poisťovne, bez 
ohľadu na okamih oznámenia tejto zmeny Nájomcovi. 

4.5.4.2 Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Poistné podmienky. Nájomca je povinný oboznámiť sa s poistnou 
zmluvou a Poistnými podmienkami a dodržiavať ich. 

4.5.4.3 V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z poistenia schopnosti splácať Platby znáša Nájomca 
v plnom rozsahu všetky nároky a postihy príslušnej poisťovne.  

 
4.5.5.  Vznik a likvidácia poistnej udalosti  

4.5.5.1 Nájomca je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala. Pokiaľ takáto udalosť hrozí, Nájomca je 
povinný odvrátiť ju na vlastné náklady, prípadne podľa svojich možností obmedziť výšku vzniknutej 
škody. Ak je to vzhľadom na charakter poškodenia PL potrebné, Nájomca je povinný zabezpečiť, aby PL 
bol umiestnený tak, aby najmä nedošlo k ďalšiemu poškodeniu PL, znečisteniu životného prostredia, 
porušeniu verejného záujmu alebo všeobecne záväzného právneho predpisu.  

4.5.5.2 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa PL je Nájomca povinný: 
a) v prípadoch stanovených Poistnými podmienkami alebo príslušnými právnymi predpismi (najmä 

v prípade odcudzenia PL, v prípade úmyselného poškodenia PL, pri podozrení z trestného činu, 
atď.), okamžite oznámiť  túto udalosť polícii; 

b) okamžite po oznámení polícii túto poistnú udalosť oznámiť príslušnej poisťovni a súčasne uplatniť 
podľa poistnej zmluvy, Poistných podmienok a príslušných právnych predpisov všetky nároky 
vyplývajúce z poistnej zmluvy, Poistných podmienok a príslušných právnych predpisov;  

c) následne je Nájomca povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi zaslaním kópie 
oznámenia o poistnej udalosti a v prípade odcudzenia PL doručiť Prenajímateľovi policajné hlásenie 
o oznámení krádeže PL a následne sa riadiť pokynmi Prenajímateľa; 

d) zabezpečiť dôkazy a podklady potrebné na uplatnenie, prípadne vymáhanie poistného plnenia. Ak 
je nevyhnutnou podmienkou plnenia poisťovne záznam polície, je Nájomca povinný tento záznam 
na vlastné náklady zabezpečiť;  

e) zúčastniť sa obhliadky PL prípadne miestnej obhliadky v prípade odcudzenia PL pracovníkom 
poisťovne; 

f) ak je to možné, zabezpečiť na vlastné náklady bez zbytočného odkladu uvedenie PL do stavu 
predchádzajúcemu poistnej udalosti, pri splnení tejto povinnosti je Nájomca povinný postupovať 
v súlade s poistnou zmluvou, Poistnými podmienkami a právnymi predpismi. Všetky náklady 
súvisiace s opravou PL hradí Nájomca. V prípade úplného zničenia PL (totálna havária PL) je 
Nájomca povinný zabezpečiť doručenie potvrdenia poisťovne o úplnom zničení PL (totálnej havárii 
PL) Prenajímateľovi. 

4.5.5.3 Vznik, prípadne trvanie poistnej udalosti nemajú vplyv na povinnosť Nájomcu platiť Platby, vrátane 
poistného, ak VPFL nestanovujú inak. PL musí byť poistený počas celej doby trvania ZFL, ak nie je 
v ZFL alebo vo VPFL uvedené inak. 

4.5.5.4 V prípade poistnej udalosti samotné konanie s poisťovňou, prípadne protistranou alebo iným subjektom, 
týkajúce sa komunikácie ohľadom poistnej udalosti, likvidácie poistnej udalosti a parciálneho 
vysporiadania poistnej udalosti vedie Nájomca sám a na vlastné náklady, pričom Nájomca je povinný 
vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k čo najskoršiemu ukončeniu likvidácie poistnej udalosti poisťovňou. 

4.5.5.5 Nájomca je  povinný konať pri vybavovaní poistnej udalosti v zmysle ZFL a týchto VPFL s odbornou 
starostlivosťou, pričom za toto vybavovanie nepatrí Nájomcovi odmena. 

4.5.5.6 Ak Nájomca hradí Platby riadne a včas, a ak Prenajímateľ neeviduje voči Nájomcovi žiadnu pohľadávku, 
Prenajímateľ udelí súhlas príslušnej poisťovni na uvoľnenie vinkulovaného poistného plnenia v prospech 
Nájomcu. Ak je v prípade poistenia PL poisteným Prenajímateľ, riziko vzniku poistnej udalosti na PL 
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nesie Prenajímateľ, a to do výšky poistného plnenia priznaného zo strany príslušnej poisťovne. Ak 
Nájomca hradí Platby riadne a včas, a ak Prenajímateľ neeviduje voči Nájomcovi žiadnu pohľadávku, 
Prenajímateľ udelí súhlas príslušnej poisťovni na uvoľnenie priznaného poistného plnenia v prospech 
Nájomcu. Ak Prenajímateľ eviduje voči Nájomcovi akúkoľvek pohľadávku zo ZFL alebo z akejkoľvek inej 
zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Prenajímateľom a Nájomcom, Prenajímateľ je oprávnený 
započítať si túto pohľadávku s prijatým poistným plnením, a to až do výšky pohľadávky Prenajímateľa. 
Prípadný zostatok poistného plnenia Prenajímateľ uvoľní v prospech Nájomcu. Toto ustanovenie sa 
netýka prípadu odcudzenia PL alebo totálnej havárie PL, keď príslušná poisťovňa poistné plnenie 
poukáže na účet Prenajímateľa.  

 
4.5.6 Poistenie – všeobecné ustanovenia 

4.5.6.1 Nájomca je povinný dojednať poistenie na cenu nového PL bez prípadnej zľavy poskytnutej 
Dodávateľom, vrátane príplatkovej a doplnkovej výbavy (poistná suma), ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodli inak. Ak v prípade nedodržania tejto povinnosti Nájomcom (najmä ak bude PL poistený na 
obstarávaciu cenu po zľave alebo v prípade použitých PL na aktuálnu obstarávaciu cenu) dôjde zo 
strany poisťovne ku kráteniu poistného plnenia alebo ak Prenajímateľovi v tejto súvislosti vznikne 
akákoľvek škoda, Prenajímateľ je oprávnený požadovať uhradenie tejto škody od Nájomcu v celej 
výške. Príplatková a iná (napr. špeciálna) výbava je poistená, ak je zahrnutá do poistnej sumy. Ak 
poistenie bolo zabezpečené alebo sprostredkované Prenajímateľom, poistná suma je uvedená v 
Protokole o prevzatí PL. 

4.5.6.2 Nájomca je povinný zabezpečiť PL proti odcudzeniu v zmysle Poistných podmienok príslušnej poisťovne. 
Ak v prípade nedodržania tejto povinnosti Nájomcom dôjde zo strany poisťovne ku kráteniu poistného 
plnenia alebo ak Prenajímateľovi v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda, Prenajímateľ je oprávnený 
požadovať uhradenie tejto škody od Nájomcu v celej výške. 

4.5.6.3 Nájomca súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený vykonať za Nájomcu úhradu poistného na účet 
príslušnej poisťovne aj v prípade, ak Nájomca nezaplatí príslušnú úhradu poistného na účet 
Prenajímateľa. V takomto prípade je Nájomca povinný v plnej výške zaplatiť na účet Prenajímateľa 
poistné, ktoré za neho Prenajímateľ plnil poisťovni. Zároveň je Prenajímateľ v takomto prípade 
oprávnený vyúčtovať Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania 
z neuhradenej čiastky poistného, ak nie je vo VPFL uvedené inak. Nárok Prenajímateľa na náhradu 
škody týmto nie je dotknutý. 

4.5.6.4 Prenajímateľ počas trvania ZFL zabezpečí riadne a včasné platenie poistného zahrnutého do Platieb 
príslušnej poisťovni. V prípade predčasného ukončenia ZFL podľa bodu 5.1 VPFL je Prenajímateľ 
oprávnený požadovať od Nájomcu úhradu poistného až do doby, pokiaľ bude Prenajímateľ hradiť 
poistné za PL príslušnej poisťovni v zmysle príslušných ustanovení VPFL, poistnej zmluvy, Podmienok 
poistenia a platných právnych predpisov. 

4.5.6.5 Počas trvania ZFL môže Nájomca zmeniť poisťovateľa alebo podmienky poistenia PL len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, pričom Prenajímateľ nebude bezdôvodne 
odopierať súhlas s takouto zmenou. V takomto prípade je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si voči 
Nájomcovi nárok na zaplatenie Poplatku za vyhotovenie takéhoto súhlasu a Nájomca sa zaväzuje tento 
Poplatok Prenajímateľovi uhradiť. 

4.5.6.6 Ak došlo k predčasnému ukončeniu ZFL a to z akéhokoľvek dôvodu, a ak bolo v súlade so ZFL 
a s týmito VPFL dojednané poistenie PL, PZP alebo poistenie schopnosti splácať Platby, Nájomca 
podpisom ZFL udeľuje Prenajímateľovi plnú moc k ukončeniu poistenia PL, PZP alebo poistenia 
schopnosti splácať Platby v príslušnej poisťovni, v ktorej bolo poistenie PL, PZP alebo poistenie 
schopnosti splácať Platby dojednané. 

 
4.6. Informačné povinnosti 

4.6.1. Nájomca je povinný vždy bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady: 
a.) kedykoľvek počas existencie vzťahu na požiadanie Prenajímateľa predložiť listiny preukazujúce 

bonitu Nájomcu (t.j. schopnosť riadne a včas splácať pohľadávku Prenajímateľa, plniť si povinnosti 
voči Prenajímateľovi a poskytnúť Prenajímateľovi, podľa názoru Prenajímateľa dostatočné 
zabezpečenie pohľadávky Prenajímateľa), listiny potrebné na posúdenie právneho alebo 
ekonomického postavenia Nájomcu a overenie informácií a vyhlásení, ktoré poskytol Prenajímateľovi 
alebo ktoré Prenajímateľ získal od tretej osoby, alebo listiny preukazujúce existenciu zabezpečenia 
pohľadávky Prenajímateľa. Listiny je Nájomca povinný zabezpečiť sám na vlastné náklady a 
predložiť Prenajímateľovi v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčených kópiách; 

b.) ak je Nájomcom podnikateľ, predložiť Prenajímateľovi najneskôr v lehote do štyroch mesiacov po 
ukončení každého obchodného roka kópie svojho daňového priznania vrátane všetkých príloh 
(súvaha, výkaz ziskov a strát a ostatné prílohy, ak Nájomca účtuje v sústave podvojného účtovníctva 
alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, ak Nájomca účtuje v sústave 
jednoduchého účtovníctva) s potvrdením prevzatia príslušným daňovým úradom; 

c.) ak sa na Nájomcu vzťahuje povinnosť overenia výsledkov hospodárenia audítorom, predložiť 
Prenajímateľovi najneskôr do siedmich mesiacov po ukončení obchodného roka kópiu audítorom 
overených účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát) spolu s audítorskou správou o overení 
výsledkov hospodárenia, dosiahnutých v obchodnom roku vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku, 
vyhotovenú podľa slovenských účtovných štandardov SAS (alebo IAS alebo US GAAP); 
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d.) ak je Nájomcovi uložená zo zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu povinnosť 
konsolidácie výsledkov hospodárenia hospodársky spojených subjektov, predložiť Prenajímateľovi v 
lehote do šiestich mesiacov po ukončení obchodného roka aj konsolidované výsledky hospodárenia; 

e.) ak je Nájomca podnikateľom, odovzdávať Prenajímateľovi v zákonných termínoch riadne, 
mimoriadne, priebežné alebo konsolidované účtovné závierky, vrátane výročnej správy a správy o 
vzťahoch medzi prepojenými osobami, ak je Nájomca povinný ich vypracovať;  

f.) ak je Nájomca podnikateľom, predložiť Prenajímateľovi účtovné výkazy (súvahu a výkaz ziskov a 
strát v štandardizovanej forme SAS (alebo IAS alebo US GAAP)) v štvrťročnej periodicite do 
tridsiatich kalendárnych dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka, ak nie je dohodnutá iná 
periodicita. 

4.6.2. Nájomca je povinný na výzvu informovať Prenajímateľa pravdivo a úplne o existencii ostatných ním 
ovládaných spoločností a o spoločnostiach v tuzemsku i v zahraničí, voči ktorým má postavenie 
ovládanej alebo ovládajúcej osoby alebo s ktorými tvorí koncern, a o percentuálnom podiele Nájomcu na 
základnom imaní, hlasovacích právach, kontrole či obchodnom vedení takýchto spoločností. 

4.6.3. Nájomca je povinný riadne a včas oznámiť Prenajímateľovi aj bez výzvy, že je povinnou osobou v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších dodatkov a ZFL 
a akákoľvek ďalšia zmluva či dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona a 
Nájomca má zákonnú povinnosť zverejniť tieto zmluvy so všetkými jej prílohami a súčasťami podľa cit. 
zákona a v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka; rovnakú povinnosť má Nájomca aj v prípade, ak sa 
dozvie, že sa v budúcnosti stane takouto povinnou osobou v zmysle cit. zákona. 

 
 
5. Ukončenie ZFL 
5.1. Predčasné ukončenie ZFL 

5.1.1 Nájomca nie je oprávnený ZFL jednostranne vypovedať prípadne od nej odstúpiť, okrem prípadu, ak 
Prenajímateľ podstatným spôsobom porušil povinnosti vyplývajúce zo ZFL alebo z  VPFL. Prenajímateľ 
je oprávnený písomne vypovedať ZFL alebo od nej odstúpiť z týchto dôvodov: 
a) ak sa Nájomca dostal do omeškania so zaplatením Platby alebo jej časti, prípadne s plnením 

akéhokoľvek iného peňažného alebo nepeňažného záväzku voči Prenajímateľovi alebo tretej osobe. 
Ak je Nájomca spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu, dôvod pre výpoveď alebo 
odstúpenie od ZFL uvedený v predchádzajúcej vete tohto bodu sa použije len v prípade, ak sa 
Nájomca dostal do omeškania so zaplatením najmenej dvoch Platieb, alebo ak sa dostal do 
omeškania so zaplatením jednej Platby po dobu dlhšiu ako tri (3) mesiace, alebo ak sa dostal do 
omeškania s plnením akéhokoľvek iného peňažného alebo nepeňažného záväzku voči 
Prenajímateľovi alebo tretej osobe; alebo 

b) ak Nájomca nesplnil alebo porušil akékoľvek svoje záväzky (povinnosti) alebo podmienky 
obsiahnuté v ZFL, vo VPFL alebo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. 
Nájomca podľa ust. bodov 4.2.3 a 4.2.4 VPFL má povinnosť odovzdať PL, no PL neodovzdal); 
alebo 

c) ak sa Prenajímateľ hodnoverným spôsobom dozvedel o chystanom alebo podanom návrhu na 
vyhlásenie konkurzu na majetok Nájomcu alebo návrhu na povolenie reštrukturalizácie Nájomcu 
alebo o chystanom vstupe Nájomcu do likvidácie, alebo je chystaný alebo bol podaný návrh na 
začatie súdneho výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok 
Nájomcu, došlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, 
ktorá prebrala všetky alebo časť právomoci štatutárneho orgánu Nájomcu; alebo 

d) ak Nájomca alebo jeho príslušný orgán rozhodol o :  
da) zrušení Nájomcu s likvidáciou alebo bez likvidácie;  
db)  zmene právnej formy Nájomcu; 
dc)  kúpe, predaji alebo nájme podniku Nájomcu alebo časti podniku Nájomcu; 
dd) znížení základného imania Nájomcu; 
de) uskutočnení zmien statusu Nájomcu; 
df) takej záležitosti, ktorá by mala podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný 

účinok ako zmeny statusu v prípade, ak sa Nájomca riadi takýmto právnym režimom, ktoré by 
podstatným spôsobom ovplyvnilo splácanie pohľadávky Prenajímateľa; 

a Prenajímateľ prejavil svoj písomný nesúhlas s týmito zmenami; alebo 
e) zánik registrácie alebo povolenia príslušného orgánu štátnej správy potrebného na užívanie alebo 

prevádzkovanie PL; alebo 
f) ak Nájomca vyhlási alebo uzná, že nie je schopný zaplatiť akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči 

Prenajímateľovi v termíne jeho splatnosti; alebo 
g) ak zmenil Nájomca svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Prenajímateľa; alebo 
h) ak s PL bola spáchaná trestná činnosť alebo ak hrozí začatie alebo už bolo začaté trestné stíhanie 

Nájomcu, prípadne osoby konajúcej za Nájomcu; alebo 
i) ak Nájomca pri uzatváraní ZFL alebo v súvislosti s jej uzatváraním uviedol Prenajímateľovi alebo 

inej osobe poverenej alebo splnomocnenej Prenajímateľom nesprávne, neúplné alebo nepravdivé 
údaje, vrátane údajov o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo činnosti, zamlčal skutočnosti 



 13 

alebo okolnosti, za ktorých by Prenajímateľ, podľa vlastného uváženia, nebol s Nájomcom ZFL 
uzavrel; alebo 

j) Nájomca neakceptoval zmenu výšky Platieb alebo Splátkového kalendára, vykonanú v zmysle 
VPFL, alebo ak Nájomca vyjadril svoj nesúhlas so zmenou VPFL vykonanou v súlade s bodom 11.1 
VPFL; alebo 

k) Dodávateľ nedodal PL v stanovenej lehote, prípadne Nájomca odmietol riadne prevziať PL napriek 
tomu, že Dodávateľ a Prenajímateľ splnili všetky podmienky vymedzené v bode 4.1 VPFL; alebo 

l) ak Nájomca – právnická osoba stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti alebo iné 
oprávnenie nevyhnutné na výkon podnikateľskej činnosti, alebo ak bolo takéto oprávnenie 
pozastavené alebo inak obmedzené; alebo 

m) ak Nájomca - fyzická osoba bol pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony; alebo 
n) ak Nájomca neposkytol alebo nedoplnil Zabezpečenie podľa žiadosti Prenajímateľa v prípade, ak 

počas trvania ZFL došlo k zníženiu hodnoty alebo k zániku poskytnutého Zabezpečenia, alebo ak 
Nájomca porušil podmienky poskytnutého Zabezpečenia; alebo 

o) ak Prenajímateľ zistil, že v dôsledku prevádzky PL dochádza k porušovaniu platných právnych 
predpisov alebo k nadmernému znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia; alebo 

p) ak Prenajímateľ a Nájomca uzavreli viacero ZFL alebo iných zmlúv k produktom poskytovaným zo 
strany Prenajímateľa a nastal dôvod na predčasné ukončenie ktorejkoľvek z týchto zmlúv; alebo 

q) omeškanie Nájomcu so splácaním svojich záväzkov voči svojmu akémukoľvek inému veriteľovi ako 
Prenajímateľovi, alebo ak Prenajímateľ zistí, že Nájomca je platobne neschopný alebo predĺžený, 
alebo ak Nájomca vyhlási alebo uzná, že nie je schopný včas zaplatiť akýkoľvek svoj peňažný 
záväzok voči Prenajímateľovi alebo akémukoľvek svojmu inému veriteľovi, prípadne ak Nájomca 
vstúpi čo i len s jedným veriteľom do rokovaní s cieľom dosiahnuť reštrukturalizáciu svojho záväzku 
alebo záväzkov; alebo 

r) omeškanie Nájomcu alebo ktoréhokoľvek člena Skupiny Nájomcu so splatením pohľadávky 
Prenajímateľa alebo so splatením pohľadávky ktoréhokoľvek člena Skupiny Prenajímateľa alebo so 
splnením akéhokoľvek iného záväzku alebo povinnosti voči Prenajímateľovi alebo ktorémukoľvek 
členovi Skupiny Prenajímateľa; alebo 

s) ak Nájomca svojím konaním alebo nekonaním porušil alebo nedodržal zákon alebo iný všeobecne 
záväzný právny predpis a takéto konanie alebo nekonanie by mohlo mať za následok poškodenie 
alebo zhoršenie právneho, ekonomického alebo finančného postavenia Nájomcu, alebo bonity 
Nájomcu, alebo platnosť a vymáhateľnosť pohľadávky Prenajímateľa, a ktorého dôsledkom môže 
byť podľa názoru Prenajímateľa ohrozenie splácania pohľadávky Prenajímateľa, alebo zníženie 
hodnoty zabezpečenia pohľadávky Prenajímateľa, alebo zmena rozhodnutia Prenajímateľa o 
podmienkach poskytovania služieb a produktov Nájomcovi; alebo 

t) ak došlo k vzniku akejkoľvek inej okolnosti, ktorá podľa názoru Prenajímateľa môže spôsobiť 
platobnú neschopnosť Nájomcu, a tým ohrozenie splácania pohľadávky Prenajímateľa; alebo 

u) skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na zrušenie Nájomcu ako právnickej osoby alebo skutočnosť, 
s ktorou právne predpisy spájajú taký následok. 

Výpoveď ZFL alebo odstúpenie od nej nadobúda účinnosť dňom doručenia takejto výpovede alebo 
odstúpenia druhej zmluvnej strane, ak vo výpovedi ZFL alebo odstúpení od nej nie je uvedené inak. Pri 
výpovedi ZFL alebo odstúpení od nej sa uskutočnené peňažné plnenia nevracajú. Povinnosť Nájomcu 
vrátiť PL Prenajímateľovi ku dňu ukončenia ZFL podľa bodu 5.1.8 VPFL týmto nie je dotknutá. Obe 
zmluvné strany berú na vedomie, že na doručovanie výpovede ZFL, ako aj odstúpenia od nej, sa použijú 
ustanovenia bodu 7.1 a nasl. VPFL. 

5.1.2 Ak došlo k úmrtiu Nájomcu – fyzickej osoby nepodnikateľa, ZFL zaniká uplynutím šesťdesiateho (60) 
dňa odo dňa úmrtia Nájomcu, ak sa Prenajímateľ s okruhom známych dedičov písomne nedohodol inak. 
ZFL v takomto prípade zaniká automaticky splnením podmienok vymedzených v tomto bode VPFL, bez 
povinnosti vypovedať ZFL alebo od ZFL odstúpiť. 

5.1.3 Ak ZFL zanikla v súlade s bodom 5.1.1 písm. i) VPFL v čase pred prevzatím PL Nájomcom, alebo ak 
Nájomca odmietol riadne prevziať PL, napriek tomu, že Dodávateľ a Prenajímateľ splnili všetky 
podmienky vymedzené v bode 4.1. VPFL, Prenajímateľ má právo uplatniť si u Nájomcu nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z predbežnej obstarávacej ceny PL uvedenej v ZFL ako aj 
nárok na uhradenie všetkých nákladov, ktoré mu vznikli z dôvodov vymedzených v tomto bode VPFL 
alebo z dôvodu neprevzatia PL Nájomcom. Nárok Prenajímateľa na náhradu škody nie je týmto 
ustanovením dotknutý. Prenajímateľ je teda oprávnený uplatniť si voči Nájomcovi popri nároku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zániku 
ZFL z dôvodov vymedzených v tomto bode VPFL alebo z dôvodu neprevzatia PL Nájomcom, a to aj 
vtedy, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

5.1.4 V prípade úplného zničenia PL (totálna havária PL) je Nájomca povinný zabezpečiť doručenie potvrdenia 
poisťovne o úplnom zničení PL (totálnej havárii PL) Prenajímateľovi. Odo dňa doručenia tohto potvrdenia 
Prenajímateľovi zaniká Nájomcovi povinnosť platiť Platby. ZFL zaniká ku dňu, keď Prenajímateľ obdrží 
od poisťovne, v ktorej je PL poistený, poistné plnenie alebo ku dňu, kedy Prenajímateľ obdrží od 
poisťovne, v ktorej je PL poistený, rozhodnutie poisťovne, že nebude plniť poistné plnenie. 

5.1.5 V prípade odcudzenia PL je Nájomca povinný zabezpečiť doručenie policajného hlásenia o oznámení 
odcudzenia PL alebo uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci odcudzenia PL Prenajímateľovi. Odo 
dňa doručenia tohto potvrdenia Prenajímateľovi sa odkladá splatnosť Platieb do dňa, keď Prenajímateľ 
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obdrží od poisťovne, v ktorej je PL poistený, poistné plnenie alebo do dňa, keď Prenajímateľ obdrží od 
poisťovne, v ktorej je PL poistený, rozhodnutie poisťovne, že nebude plniť poistné plnenie alebo do dňa 
nájdenia a vrátenia PL Prenajímateľovi v súlade s bodom 5.1.6 VPFL, ak VPFL nestanovujú inak. ZFL 
zaniká ku dňu, keď Prenajímateľ obdrží od poisťovne, v ktorej je PL poistený, poistné plnenie alebo ku 
dňu, kedy Prenajímateľ obdrží od poisťovne, v ktorej je PL poistený, rozhodnutie poisťovne, že nebude 
plniť poistné plnenie. 

5.1.6 Ak v prípade odcudzenia PL bude PL nájdený a vrátený Prenajímateľovi pred obdržaním poistného 
plnenia, resp. pred obdržaním rozhodnutia poisťovne, v ktorej je PL poistený, že nebude plniť poistné 
plnenie, ZFL nezaniká a zmluvné strany sú povinné pokračovať v plnení ZFL. Ak dôjde k zmene 
okolností do takej miery, že je potrebné vyhotoviť nový Splátkový kalendár, Prenajímateľ je oprávnený 
vyhotoviť nový Splátkový kalendár, ktorý Nájomcovi odovzdá po prevzatí PL. V prípade vzniku škody na 
PL sa postupuje podľa bodu 4.5 a ďalších ustanovení VPFL. 

5.1.7 Ak Nájomca písomne požiada Prenajímateľa o určenie kúpnej ceny v prípade predčasného odpredaja 
PL, je povinný Prenajímateľovi zaplatiť Poplatok podľa Sadzobníka. Ak Nájomca písomne požiada 
Prenajímateľa o predčasný odpredaj PL Nájomcovi alebo tretej osobe, Prenajímateľ je oprávnený, nie 
však povinný, tejto žiadosti Nájomcu vyhovieť. Ak Prenajímateľ súhlasí so žiadosťou Nájomcu, zaniká 
Nájomcovi povinnosť platiť ďalšie Platby, a to ku dňu vystavenia písomného súhlasu Prenajímateľa. Za 
súhlas Prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VPFL sa považuje aj vystavenie faktúry na 
kúpnu cenu za PL, ktorou si Prenajímateľ uplatní právo na jej zaplatenie. Ak Nájomca alebo tretia osoba 
neuhradí kúpnu cenu za PL vo výške stanovenej Prenajímateľom a v termíne stanovenom 
Prenajímateľom, Nájomca je povinný vrátiť PL Prenajímateľovi, a to najneskôr v deň, ktorý bol 
Prenajímateľom stanovený ako deň splatnosti kúpnej ceny za PL, pričom na povinnosť Nájomcu vrátiť 
PL Prenajímateľovi, ako aj na vysporiadanie ďalších vzájomných práv a povinností zmluvných strán sa 
primerane použijú ustanovenia bodu 5.1.8 a nasl. VPFL. Pre stanovenie kúpnej ceny v prípade 
predčasného odpredaja PL Nájomcovi a pre vyhotovenia finančného vyúčtovania v prípade predčasného 
odpredaja tretej osobe na základe žiadosti Nájomcu sa primerane použijú ustanovenia bodov 5.1.14 
a nasl. VPFL. 

5.1.8 Pri predčasnom ukončení ZFL z akéhokoľvek dôvodu je Nájomca povinný ku dňu ukončenia ZFL vrátiť 
PL Prenajímateľovi, ak PL ešte nie je v dispozícii Prenajímateľa v súvislosti s dočasným prevzatím PL, 
okrem prípadov, keď bol PL odcudzený (krádež PL) alebo predčasne odkúpený Nájomcom alebo treťou 
osobou na základe písomnej žiadosti Nájomcu. Ak túto povinnosť nie je Nájomca spôsobilý splniť, je 
povinný splniť túto povinnosť dedič, likvidátor, správca konkurznej podstaty, prípadne iná na to 
oprávnená osoba. Ak miesto a čas vrátenia PL neurčí písomne Prenajímateľ, Nájomca je povinný 
bezodkladne vrátiť PL Prenajímateľovi v jeho sídle, spolu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom, 
vrátane dokladov, kľúčov, a v prípade, ak je PL dopravná technika, tak aj potvrdenia o uzavretí PZP 
(vrátane zelenej karty) a ďalšie podklady podľa pokynov Prenajímateľa. Túto povinnosť Nájomca nemá 
v prípade odcudzenia PL (krádež PL) a v prípade, ak Nájomca nadobudne vlastnícke právo k PL od 
Prenajímateľa. Pri odovzdaní PL sa spíše protokol o stave PL. Ak Nájomca pri vrátení PL neodovzdá aj 
jeho súčasti, príslušenstvo, doklady, kľúče a podklady, vzťahujúce sa k PL, je povinný uhradiť 
Prenajímateľovi všetky náklady spojené so zaobstaraním ich náhrady. 

5.1.9 Ak je Nájomca v omeškaní s vrátením PL, Prenajímateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške súčtu všetkých Platieb, ktorých splatnosť by podľa Splátkového kalendára 
nastala v období odo dňa omeškania s vrátením PL až do dňa vrátenia PL. Nárok na náhradu škody nie 
je týmto ustanovením o zmluvnej pokute dotknutý, Prenajímateľ je teda oprávnený uplatniť si voči 
Nájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu vznik la 
v dôsledku nesplnenia povinností Nájomcu, vymedzených v tomto bode VPFL, a to aj vtedy, ak výška 
škody presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

5.1.10 Nevrátenie PL Prenajímateľovi v stanovenej lehote, ďalšie užívanie PL po dni ukončenia ZFL, ako aj 
bránenie odovzdaniu PL Prenajímateľovi podľa jeho pokynov, sa považuje za neoprávnené užívanie PL 
v zmysle ustanovení Trestného zákona s plnou zodpovednosťou Nájomcu za škodu spôsobenú na PL 
a za celú škodu spôsobenú Prenajímateľovi a tretím osobám.  

5.1.11 Pri predčasnom ukončení ZFL, ak je PL dopravná technika, Nájomca týmto splnomocňuje Prenajímateľa 
a zároveň súhlasí s tým, aby Prenajímateľ vykonal na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo inom 
orgáne v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov príslušnú zmenu držiteľa PL na inú osobu 
namiesto Nájomcu - doterajšieho držiteľa uvedeného v príslušnej evidencii. Inou osobou sa rozumie 
najmä osoba, ktorá po predčasnom ukončení ZFL uzatvorí novú ZFL s Prenajímateľom na PL alebo kúpi 
PL od Prenajímateľa do svojho vlastníctva.  

5.1.12 Ak Nájomca nevráti PL v stanovenej lehote, Prenajímateľ je oprávnený odobrať PL Nájomcovi sám alebo 
prostredníctvom inej osoby, spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Na tento účel je Nájomca povinný 
umožniť Prenajímateľovi, alebo tretej osobe poverenej, prípadne splnomocnenej Prenajímateľom, 
prístup k PL a strpieť všetky úkony súvisiace s výkonom práva odobrať PL podľa prvej vety tohto bodu 
VPFL. Nájomca dáva týmto zároveň Prenajímateľovi výslovný súhlas na prístup k PL, ako aj na 
prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa PL nachádza, a to aj vtedy, ak sa 
PL nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ku ktorému má Nájomca vlastnícke, prípadne iné 
právo. Na tento účel je Prenajímateľ, alebo tretia osoba poverená, prípadne splnomocnená 
Prenajímateľom oprávnená vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania, bydliska 
Nájomcu. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky náklady Prenajímateľa spojené so zaistením PL (najmä 
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náklady na jeho vydanie, získanie, odobratie, odbornú demontáž, atď.), s prepravou, ako aj s 
uskladnením PL. 

5.1.13 Ak Prenajímateľ, alebo tretia osoba poverená, prípadne splnomocnená Prenajímateľom vykonáva 
odobratie PL a realizuje právo prístupu k PL podľa bodu 5.1.12 VPFL, Nájomca je povinný poskytnúť 
všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Prenajímateľ, alebo tretia osoba poverená, prípadne 
splnomocnená Prenajímateľom požiada. Ak v dôsledku nesplnenia povinností Nájomcu uvedených 
v tomto bode VPFL vznikla Prenajímateľovi škoda, Nájomca je povinný Prenajímateľovi túto škodu 
v celom rozsahu nahradiť. Ak bude PL umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému 
Nájomca nemá vlastnícke, prípadne iné právo a v dôsledku toho nebude umožnený Prenajímateľovi, 
alebo tretej osobe poverenej, prípadne splnomocnenej Prenajímateľom, prístup k PL, Nájomca je 
povinný v celom rozsahu nahradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla. 

5.1.14 V prípade predčasného ukončenia ZFL Prenajímateľ vyhotoví a zašle Nájomcovi finančné vyúčtovanie, 
v ktorom uvedie vzájomné nároky Prenajímateľa a Nájomcu, ktoré vznikli počas trvania ZFL a v 
dôsledku predčasného ukončenia ZFL, v termíne: 
a) v prípade totálnej havárie PL do 30 dní odo dňa obdržania poistného plnenia od poisťovne v ktorej 

je PL poistený, prípadne obdržania rozhodnutia poisťovne, v ktorej je PL poistený, že nebude plniť 
poistné plnenie alebo obdržania sumy za odpredaj zvyškov PL, podľa toho čo nastane neskôr; 

b) v prípade odcudzenia (krádeže) PL do 30 dní odo dňa obdržania poistného plnenia, prípadne 
obdržania rozhodnutia poisťovne, v ktorej je PL poistený, že nebude plniť poistné plnenie; 

c) v prípade vrátenia alebo odobratia PL alebo odpredaja PL tretej osobe na základe písomnej žiadosti 
Nájomcu do 30 dní odo dňa odpredaja PL. 

V prípade predčasného odpredaja PL Nájomcovi v zmysle bodu 5.1.7 VPFL sa finančné vyúčtovanie 
nevyhotovuje. 

5.1.15 V prípade predčasného ukončenia ZFL, bez ohľadu na dôvod jej ukončenia, vzniká Prenajímateľovi 
právo požadovať od Nájomcu: 
a) zaplatenie všetkých peňažných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi, ktoré existujú ku dňu 

predčasného ukončenia ZFL, najmä dlžné Platby, úroky z omeškania, zmluvné pokuty a poplatky, 
ako aj úroky z omeškania, zmluvné pokuty a poplatky, ktoré vzniknú po predčasnom ukončení ZFL 
v zmysle ZFL, VPFL a Splátkového kalendára;  

b) zaplatenie všetkých nákladov, ktoré vzniknú Prenajímateľovi v súvislosti s predčasným ukončením 
ZFL, najmä náklady spojené s odobratím, prepravou, skladovaním a následným predajom PL, 
náklady spojené s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok voči Nájomcovi, náklady právneho 
zastúpenia Prenajímateľa, ako aj náklady na poistenie PL od doby predčasného ukončenia ZFL do 
doby predaja PL, náklady na prípadné nezaplatené alebo doúčtované poistné za povinné zmluvné 
poistenie, náklady na vypracovanie znaleckého posudku PL, náklady súvisiace s uvedením PL do 
primeraného stavu zodpovedajúceho veku a bežným prevádzkovým podmienkam, náklady 
súvisiace s predpredajným servisom vykonaným v primeranom rozsahu z dôvodu zhodnotenia PL, 
vrátane nákladov, ktoré vzniknú po zániku ZFL;  

c) pri predčasnom ukončení podľa bodu 5.1.7 VPFL úhradu administratívneho Poplatku za predčasné 
ukončenie ZFL podľa Sadzobníka; 

d) úhradu náhrady finančného výnosu. Náhrada finančného výnosu sa určí v súlade s bodom 5.1.18 
VPFL. Prenajímateľ má na túto úhradu nárok aj vtedy, ak Nájomca nezavinil porušenie povinností 
vyplývajúcich pre neho zo ZFL a týchto VPFL; 

e) úhradu osobitného peňažného plnenia, pričom pod pojmom „osobitné peňažné plnenie“ sa rozumie 
čiastka,  ktorá je v prípade predčasného ukončenia ZFL určená v súlade s bodom 5.1.18 VPFL. 

5.1.16 V prípade predčasného ukončenia ZFL, bez ohľadu na dôvod jej ukončenia, a za podmienky splnenia 
všetkých povinností vyplývajúcich zo ZFL a z VPFL zo strany Nájomcu, Prenajímateľ v prospech 
Nájomcu započíta nasledovné čiastky: 
a) prípadné poistné plnenie v prípade totálnej havárie PL alebo odcudzenia PL; 
b) prípadné poistné plnenie za parciálnu škodu.  

5.1.17 Pri predčasnom ukončení ZFL je Prenajímateľ oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 
Nájomcovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Nájomcu voči Prenajímateľovi, a  to bez ohľadu na to, či sú 
tieto pohľadávky splatné alebo nesplatné, premlčané alebo nepremlčané. Prenajímateľ je oprávnený 
započítať svoje pohľadávky voči Nájomcovi proti pohľadávkam Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa 
tohto bodu VPFL, prípadne iným spôsobom si voči Nájomcovi nárokovať zaplatenie pohľadávok 
uvedených v tomto bode VPFL aj po uplynutí lehôt uvedených v bode 5.1.14 písm. a) až c) VPFL, ak to v 
týchto lehotách z akýchkoľvek dôvodov nebolo možné. Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle 
osobitného právneho predpisu, nie je oprávnený jednostranne započítať žiadne svoje pohľadávky voči 
Prenajímateľovi proti pohľadávkam Prenajímateľa voči Nájomcovi, ak nie je písomne dohodnuté inak.  

5.1.18 Pri predčasnom ukončení ZFL: 
a) podľa bodu 5.1.1, prípadne podľa bodu 5.1.2 

aa) výška osobitného peňažného plnenia sa vypočíta ako rozdiel medzi zostatkom Istiny 
v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu vrátenia, prípadne odobratia PL a cenou, za ktorú 
Prenajímateľ PL odpredal, pričom ak je tento rozdiel záporný, Prenajímateľ vystaví Nájomcovi 
na tento Bonus dobropis vo výške sumy tohto rozdielu, pričom Prenajímateľ a Nájomca sa 
dohodli, že v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi daň z pridanej 
hodnoty v platnom znení sa tento dobropis vystaví bez dane z pridanej hodnoty. Náhrada 
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finančného výnosu sa vypočíta vo výške úrokov (úroková sadzba je uvedená v ZFL, resp. 
v Splátkovom kalendári, ak došlo v priebehu existencie ZFL k zmene úrokovej sadzby) z 
nesplatenej časti Istiny, na ktoré by mal Prenajímateľ v súlade so ZFL a VPFL nárok za obdobie 
odo dňa vrátenia, prípadne odobratia PL do dňa odpredaja PL; 

ab) ak Nájomca nevráti PL, prípadne ak sa Prenajímateľovi, alebo ním splnomocnenej tretej osobe 
nepodarí odobrať PL (najmä ak Nájomca spochybnil vlastnícke právo Prenajímateľa k PL 
v rozpore s bodom 4.2.2 VPFL spojením PL s pevnými alebo pohyblivými vecami alebo iným 
spôsobom v rozpore s bodom 4.2.5 VPFL, alebo ak by predpokladané náklady na demontáž PL 
presiahli predpokladaný výnos z predaja PL tretej osobe, atď.) alebo ak je PL vzhľadom na 
svoju povahu a účel využitia natoľko jedinečný, že má hospodársky význam iba pre Nájomcu 
a Prenajímateľovi sa ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nepodarilo tento jedinečný PL 
odpredať na relevantnom trhu v primeranej lehote odo dňa prevzatia PL Prenajímateľom, výška 
osobitného peňažného plnenia vo všetkých týchto prípadoch sa rovná výške zostatku Istiny 
v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu určenému Prenajímateľom, najneskôr však ku dňu 
obdržania správy od tretej osoby poverenej, prípadne splnomocnenej Prenajímateľom k 
odobratiu PL o tom, že Nájomca mimosúdnou cestou nesplnil svoje záväzky, ktoré mu vznikli 
na základe alebo v súvislosti so ZFL voči Prenajímateľovi alebo ku dňu zistenia skutočností 
uvedených v tejto vete (ďalej „deň obdržania správy o neúspešnom inkase“). Náhrada 

finančného výnosu sa vypočíta vo výške úrokov (úroková sadzba je uvedená v ZFL, resp. 
v Splátkovom kalendári, ak došlo v priebehu existencie ZFL k zmene úrokovej sadzby) z 
nesplatenej časti Istiny, na ktoré by mal Prenajímateľ v súlade so ZFL a VPFL nárok za obdobie 
odo dňa obdržania správy o neúspešnom inkase do dňa uplatnenia si nárokov Prenajímateľa 
voči Nájomcovi podľa bodu 5.1.14 a nasl. VPFL. 

b) podľa bodu 5.1.7:  
ba) v prípade predčasného odpredaja PL Nájomcovi: výška osobitného peňažného plnenia (kúpna 

cena PL pre Nájomcu) sa rovná zostatku Istiny v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu obdržania 
žiadosti Nájomcu o predčasný odpredaj PL. Náhrada finančného výnosu sa stanovuje vo výške 
2% zo zostatku Istiny v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu obdržania žiadosti Nájomcu o 
predčasný odpredaj PL; 

bb) v prípade predčasného odpredaja PL tretej osobe: výška osobitného peňažného plnenia sa 
vypočíta ako rozdiel medzi zostatkom Istiny v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu obdržania 
žiadosti Nájomcu o predčasný odpredaj PL a cenou, za ktorú Prenajímateľ PL odpredal. 
Náhrada finančného výnosu sa stanovuje vo výške 2% zo zostatku Istiny v účtovníctve 
Prenajímateľa ku dňu obdržania žiadosti Nájomcu o predčasný odpredaj PL. 

c) z dôvodu odcudzenia PL: výška osobitného peňažného plnenia sa vypočíta ako súčet zostatku 
Istiny v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu, keď bola Nájomcovi odložená splatnosť Platieb 
a príslušnej časti DPH z nadobúdacej ceny PL. Náhrada finančného výnosu sa vypočíta vo výške 
úrokov (úroková sadzba je uvedená v ZFL, resp. v Splátkovom kalendári, ak došlo v priebehu 
existencie ZFL k zmene úrokovej sadzby) z nesplatenej časti Istiny, na ktoré by mal Prenajímateľ 
v súlade so ZFL a VPFL nárok za obdobie odo dňa, ku ktorému sa odložila splatnosť Platieb, do dňa 
obdržania poistného plnenia, prípadne rozhodnutia poisťovne, že nebude plniť poistné plnenie;  

d) z dôvodu úplného zničenia PL (totálnej havárie): vypočíta sa výška osobitného peňažného plnenia 
ako rozdiel medzi zostatkom Istiny v účtovníctve Prenajímateľa ku dňu zániku povinnosti Nájomcu 
platiť Platby a cenou, za ktorú sa odpredal PL. Náhrada finančného výnosu sa vypočíta vo výške 
úrokov (úroková sadzba je uvedená v ZFL, resp. v Splátkovom kalendári, ak došlo v priebehu 
existencie ZFL k zmene úrokovej sadzby) z nesplatenej časti Istiny, na ktoré by mal Prenajímateľ 
v súlade so ZFL a VPFL nárok za obdobie odo dňa, keď Nájomcovi zanikla povinnosť platiť Platby 
do dňa obdržania poistného plnenia, prípadne dňa obdržania rozhodnutia poisťovne, že nebude 
plniť poistné plnenie alebo deň odpredaja PL, podľa toho čo nastane neskôr. 

5.1.19 Prenajímateľ je oprávnený vyhotoviť finančné vyúčtovanie a v súlade s VPFL uskutočniť započítanie 
vzájomných pohľadávok Prenajímateľa a Nájomcu aj v prípade: 
a) odcudzenia PL, ak v termíne do 90 dní odo dňa hlásenia odcudzenia polícii nedôjde k poukázaniu 

poistného plnenia poisťovňou Prenajímateľovi; 
b) totálnej havárie PL, ak v termíne do 30 dní odo dňa obdržania potvrdenia poisťovne o totálnej 

havárii nedôjde k poukázaniu poistného plnenia poisťovňou Prenajímateľovi; 
c) totálnej havárie PL, ak v termíne do 30 dní odo dňa obdržania potvrdenia poisťovne o totálnej 

havárii, vzhľadom na charakter poškodenia nie je možné PL odpredať; 
d) ak na Nájomcu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie 

reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Nájomcu vyhlásený konkurz, resp. povolená 
reštrukturalizácia, a to vo všetkých prípadoch bez ohľadu na to, či zo strany Prenajímateľa došlo 
alebo nedošlo k odpredaju PL; 

e) ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 5.1.18 písm. ab). 
Výška osobitného peňažného plnenia sa v takýchto prípadoch určí bez započítania poistného plnenia, 
prípadne bez započítania výnosu z odpredaja PL. Ak Prenajímateľ po takomto vyhotovení finančného 
vyúčtovania obdrží od poisťovne dodatočne vyplatené poistné plnenie alebo odpredá PL, dôjde k 
dodatočnej úprave výsledku finančného vyúčtovania so zohľadnením poistného plnenia alebo sumy za 
odpredaj PL.  
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Pre účely prihlasovania pohľadávok do konkurzu vyhláseného na majetok Nájomcu alebo do povolenej 
reštrukturalizácie Nájomcu Prenajímateľ je oprávnený prihlásiť celú pohľadávku Prenajímateľa 
z finančného vyúčtovania v rozsahu ako vyplýva z ust. bodu 5.1.15 vrátane osobitného peňažného 
plnenia podľa bodu 5.1.19. Takto vyčíslená a prihlásená celková pohľadávka Prenajímateľa bude 
znížená, ak dôjde k vyplateniu poistného plnenia alebo vyplateniu sumy za odpredaj PL, o čom 
Prenajímateľ Nájomcu a správcu následne informuje. 

5.1.20 Ak po započítaní vzájomných pohľadávok Prenajímateľa a Nájomcu, ktoré vznikli počas trvania ZFL a v 
dôsledku predčasného ukončenia ZFL, vo finančnom vyúčtovaní čiastky nárokované Prenajímateľom 
prevýšia čiastky nárokované Nájomcom, je Nájomca povinný takto vyčíslenú pohľadávku uhradiť 
Prenajímateľovi najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa vyhotovenia finančného vyúčtovania. Ak 
pohľadávky Nájomcu voči Prenajímateľovi prevýšia pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi, 
Prenajímateľ uhradí takto vyčíslený záväzok voči Nájomcovi do štrnásť (14) dní odo dňa obdržania 
oznámenia Nájomcu o svojom bankovom spojení. Ak Nájomca svoje bankové spojenie neoznámi 
Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia 
Prenajímateľa o vyhotovení finančného vyúčtovania, Prenajímateľ po uplynutí uvedenej doby tento svoj 
záväzok poukáže na účet Nájomcu uvedený v ZFL. 

 
5.2 Riadne ukončenie ZFL 

5.2.1 ZFL riadne končí dňom prevodu vlastníckeho práva k PL na Nájomcu. Za deň uplynutia doby leasingu sa 
považuje deň po uplynutí doby leasingu, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom prevzatia PL, a ak 
sa takýto deň v danom kalendárnom mesiaci nenachádza, je ním najbližší nasledujúci kalendárny deň.  

5.2.2 Nájomca nadobudne vlastnícke právo k PL, ak budú súčasne splnené nasledujúce podmienky: 
a) uplynie doba leasingu dohodnutá v ZFL; 
b) Nájomca zaplatí všetky Platby a splní všetky ostatné záväzky vyplývajúce mu zo ZFL a VPFL; 
c) Nájomca uplatní právo na odkúpenie PL v súlade s bodom 5.2.3 VPFL ; 
d) Nájomca zaplatí sumu zodpovedajúcu Kúpnej cene PL; 
e) Prenajímateľ neeviduje voči Nájomcovi žiadnu peňažnú alebo nepeňažnú pohľadávku v súvislosti 

s akoukoľvek inou zmluvou uzavretou medzi Nájomcom a Prenajímateľom; 
a to ku dňu, v ktorom bude splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok ako posledná. 

5.2.3 Nájomca má predkupné právo na PL za Kúpnu cenu vo výške dohodnutej v ZFL. Nájomca môže toto 
svoje právo na odkúpenie PL uplatniť voči Prenajímateľovi doručením písomnej žiadosti v lehote odo 
dňa splatnosti poslednej Platby do dňa uplynutia doby leasingu alebo zaplatením Kúpnej ceny v lehote 
splatnosti v zmysle faktúry zaslanej zo strany Prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne 
nedohodli inak. Kúpna zmluva medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktorej predmetom je prevod 
vlastníckeho práva k PL, vzniká po uplynutí doby leasingu dohodnutej v ZFL, a to len za predpokladu, že 
Nájomca splní podmienky uvedené v bode 5.2.2 písm. b) až e) VPFL, pokiaľ sa zmluvné strany písomne 
nedohodli inak. 

5.2.4 Prenajímateľ vydá Nájomcovi doklady preukazujúce, že došlo k zmene v osobe vlastníka PL pri splnení 
podmienok podľa bodu 5.2.2. Pokiaľ v deň nadobudnutia vlastníckeho práva k PL má Nájomca PL 
v užívaní, považuje sa PL za odovzdaný a nevyžaduje sa samostatné preberacie konanie. Prenajímateľ 
uzavretím kúpnej zmluvy prenecháva PL ako stojí a leží a Nájomca ako kupujúci a nadobúdateľ 
vlastníckeho práva, užívajúci PL  a oboznámený s technickým stavom PL, nie je oprávnený uplatňovať 
u Prenajímateľa ako predávajúceho akékoľvek práva a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady.  

5.2.5 Ak Nájomca nesplní riadne a včas všetky záväzky vyplývajúce zo ZFL a VPFL najneskôr do uplynutia 
doby leasingu dohodnutej v ZFL alebo do uplynutia doby písomne určenej Prenajímateľom, platí, že ZFL 
zanikla a zároveň zaniklo aj oprávnenie Nájomcu na kúpu PL, ak tieto VPFL nestanovujú inak, prípadne 
ak sa Prenajímateľ s Nájomcom písomne nedohodli inak. V takomto prípade je Prenajímateľ oprávnený 
PL odobrať a predať ho tretej osobe alebo s ním inak naložiť. 

5.2.6 V prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 5.2.5 VPFL, je Nájomca povinný bezodkladne vrátiť PL 
Prenajímateľovi, okrem prípadov, keď bol PL odcudzený. Ak miesto a čas vrátenia PL neurčí písomne 
Prenajímateľ, je Nájomca povinný PL vrátiť bezodkladne Prenajímateľovi do jeho sídla spolu so všetkými 
jeho súčasťami a príslušenstvom, vrátane dokladov, kľúčov, a ak je PL dopravná technika, tak aj 
potvrdenia o uzavretí PZP (vrátane zelenej karty) a ďalšie podklady podľa pokynov Prenajímateľa. Pri 
odovzdaní PL sa spíše protokol o stave PL. Ak Nájomca pri vrátení PL neodovzdá aj jeho súčasti, 
príslušenstvo, doklady, kľúče, potvrdenie o uzavretí PZP (vrátane zelenej karty) a ďalšie podklady 
vzťahujúce sa k PL, je povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky náklady spojené so zaobstaraním ich 
náhrady a uhradiť celú škodu, ktorá Prenajímateľovi v dôsledku nesplnenia si týchto povinností Nájomcu 
vznikla. 

5.2.7 Nájomca, ktorý je v omeškaní s vrátením PL, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške Platby, a to za každý, aj začatý mesiac omeškania s vrátením PL. Nárok na náhradu škody nie je 
týmto ustanovením o zmluvnej pokute dotknutý, Prenajímateľ je teda oprávnený uplatniť si voči 
Nájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu vznik la 
v dôsledku omeškania Nájomcu s vrátením PL, a to aj vtedy ak výška škody presahuje výšku zmluvnej 
pokuty. Nevrátenie PL v stanovenej lehote Prenajímateľovi, ďalšie užívanie PL po dni ukončenia ZFL, 
ako aj bránenie odovzdaniu PL Prenajímateľovi podľa jeho pokynov, sa považuje za neoprávnené 
užívanie cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona.  
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5.2.8 V prípade márneho uplynutia lehoty, počas ktorej bol Nájomca oprávnený PL odkúpiť do svojho 
vlastníctva, sa pri vysporiadaní vzájomných nárokov zo  ZFL postupuje analogicky ako v prípade 
predčasného ukončenia ZFL podľa bodu 5.1 VPFL. 

5.2.9 V prípade márneho uplynutia lehoty, počas ktorej bol Nájomca oprávnený PL odkúpiť do svojho 
vlastníctva a ak je PL dopravná technika, Nájomca týmto splnomocňuje Prenajímateľa a zároveň súhlasí 
s tým, aby Prenajímateľ vykonal na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo inom orgáne v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov príslušnú zmenu držiteľa PL na inú osobu namiesto Nájomcu 
- doterajšieho držiteľa uvedeného v príslušnej evidencii. Inou osobou sa rozumie najmä osoba, ktorá po 
predčasnom ukončení ZFL uzatvorí s Prenajímateľom novú ZFL na PL, alebo kúpi PL od Prenajímateľa 
do svojho vlastníctva.  

 

C.  ZÁVEREČNÁ ČASŤ   
 

6.  Dôverné informácie a ochrana Osobných údajov 
6.1.  Dôverné informácie 

6.1.1 Prenajímateľ sa zaväzuje s Dôvernými informáciami zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií i po skončení zmluvného 
vzťahu medzi Prenajímateľom a Nájomcom. 

6.1.2 Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, v rozsahu a za 
podmienok: 
a) stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prípadne v právoplatných 

rozhodnutiach súdnych a iných správnych orgánov, 
b) dohodnutých v ZFL a vo VPFL alebo v iných zmluvách alebo dohodách medzi Prenajímateľom 

a Nájomcom uzavretých na základe alebo v súvislosti so ZFL, 
c) uvedených v písomnom súhlase Nájomcu udelenom Prenajímateľovi. 

 

6.2.  Ochrana Osobných údajov 

6.2.1 Nájomca týmto dáva Prenajímateľovi výslovný súhlas, že Prenajímateľ je oprávnený:  
a) spracovávať Osobné údaje Nájomcu, a to na účely správy záväzkového vzťahu medzi Nájomcom a 

Prenajímateľom alebo členom Skupiny Prenajímateľa a na účely súvisiace s podnikateľskou 
činnosťou Prenajímateľa alebo s podnikateľskou činnosťou člena Skupiny Prenajímateľa, 
zapísaných v obchodnom registri podľa osobitných predpisov, na účely dojednávania, uzatvárania, 
vykonávania a následnej kontroly záväzkových vzťahov s Nájomcom, na účel identifikácie Nájomcu 
a jeho zástupcov, na účel sprostredkovania uzatvárania, zmeny, ukončovania a správy záväzkových 
vzťahov medzi Nájomcom a príslušnou poisťovňou, v ktorej bolo v súlade so ZFL a VPFL dojednané 
poistenie PL, PZP, prípadne poistenie schopnosti splácať Platby, na účel zdokumentovania činnosti 
Prenajímateľa alebo člena Skupiny Prenajímateľa, na účel ochrany a domáhania sa práv 
Prenajímateľa alebo člena Skupiny Prenajímateľa, na plnenie si úloh a povinností Prenajímateľa 
podľa osobitných predpisov, na účel vytvorenia, vedenia a poskytovania údajov z / do Nebankového 
registra klientskych informácií v súlade s bodom 6.3.7 VPFL;  

b) uskutočňovať prenos Osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu, že 
štáty, do ktorých sa prenášajú Osobné údaje zaručujú primeranú úroveň ochrany, pričom 
Prenajímateľ informuje Nájomcu o takýchto úkonoch Zverejnením; ak bude Prenajímateľ 
uskutočňovať prenos Osobných údajov do štátov, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, 
Prenajímateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov;  

c) na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poskytnúť Osobné údaje Nájomcu alebo poveriť 
spracovaním Osobných údajov Nájomcu tretiu osobu, a to aj tretiu osobu so sídlom  mimo územia 
Slovenskej republiky, za predpokladu, že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany, a to na účely 
uvedené v písm. a) tohto bodu a na účely spolupráce podľa písm. e) tohto bodu, pričom 
Prenajímateľ informuje Nájomcu o takýchto úkonoch Zverejnením; 

d) poskytnúť Osobné údaje Nájomcu, alebo odovzdávať k spracovaniu Osobné údaje Nájomcu členovi 
Skupiny Prenajímateľa, pričom Prenajímateľ informuje Nájomcu o takýchto úkonoch Zverejnením; 

e) spracovávať Osobné údaje Nájomcu na účely vykonávania marketingu alebo marketingového 
prieskumu; 

f) kopírovať, skenovať alebo iným spôsobom zaznamenať informácie obsiahnuté v doklade totožnosti 
Nájomcu prípadne osoby konajúcej za Nájomcu, prípadne tiež v iných dokladoch predložených 
Prenajímateľovi alebo Prenajímateľom splnomocnenej osobe a tieto záznamy archivovať, a to v 
rozsahu  nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie niektorého z účelov podľa tohto bodu VPFL.  

6.2.2 Súhlas udelený Nájomcom podľa bodu 6.2.1 VPFL platí počas trvania účelu spracovania. 
6.2.3 Nájomca je oprávnený tento svoj súhlas písomne odvolať, ak Prenajímateľ bude konať v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v bode 6.2 VPFL. 
6.2.4 Pokiaľ nie je osoba, ktorá je členom Skupiny Prenajímateľa, identifikovaná svojim obchodným menom a 

miestom sídla v definícii Skupiny Prenajímateľa, pre účely vykonávania oprávnenia Prenajímateľa podľa 
bodu 6.2 VPFL, v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, bude takáto osoba identifikovaná 
Zverejnením. 

6.2.5 Ak Nájomca poskytuje Prenajímateľovi osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle Zákona o ochrane 
osobných údajov v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, Nájomca výslovne vyhlasuje, že má 
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písomný súhlas takto dotknutej fyzickej osoby, na základe ktorého je oprávnený osobné údaje tejto 
osoby poskytnúť Prenajímateľovi na spracúvanie v rozsahu uvedenom vo VPFL. 

 

6.3.  Poskytnutie Dôverných informácií 

6.3.1 Nájomca súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akcionárom 
Prenajímateľa, ako aj iným subjektom patriacim do Skupiny Prenajímateľa. 

6.3.2 Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ poskytoval Dôverné informácie tretím osobám, s ktorými 
spolupracuje (napr. poistiteľom, s ktorými spolupracuje pri poistení PL, osobám, s ktorými spolupracuje 
pri vymáhaní svojich pohľadávok voči Nájomcovi) a to za podmienky, že tieto tretie osoby sú spôsobilé 
zabezpečiť ochranu Dôverných informácií pred zneužitím. 

6.3.3 Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ poskytol informácie v rozsahu Dôverných informácií a doklady 
o neplnení jeho záväzkov voči Prenajímateľovi tretej osobe, ktorej Prenajímateľ udelil písomné 
plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov v prípade, ak si Nájomca neplní riadne a včas 
svoje záväzky voči Prenajímateľovi.  

6.3.4 Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ poskytol Dôverné informácie tretím osobám, ktoré 
Prenajímateľ poveril plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj tretím osobám, 
ktorým udelil písomne plnomocenstvo na zastupovanie v súdnom ako aj mimosúdnom konaní. Nájomca 
súhlasí tiež s tým, že Prenajímateľ je oprávnený za účelom uplatnenia svojho práva u tretej osoby voči 
Nájomcovi poskytnúť tejto tretej osobe informácie v rozsahu Dôverných informácií a doklady o neplnení 
záväzkov Nájomcu. 

6.3.5 Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ poskytol Dôverné informácie tretej osobe, s ktorou rokuje o 
postúpení pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi alebo o prevzatí záväzku Prenajímateľa voči 
Nájomcovi alebo o prevzatí záväzku Nájomcu voči Prenajímateľovi alebo o pristúpení k záväzku 
Nájomcu voči Prenajímateľovi, tretej osobe, ktorá poskytla zabezpečenia pohľadávky Prenajímateľa voči 
Nájomcovi alebo tretej osobe, ktorá poskytla plnenie záväzku Nájomcu voči Prenajímateľovi. 

6.3.6 Nájomca súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený za účelom správy registratúrnych záznamov 
Prenajímateľa podľa osobitného predpisu odovzdať tretej osobe všetky doklady o záväzkových vzťahoch 
medzi Prenajímateľom a Nájomcom vrátane zmlúv, dokumentácie súvisiacej so zmluvami a záznamov 
komunikácie medzi Prenajímateľom a Nájomcom. 

6.3.7 Nájomca súhlasí s tým, že tretia osoba, ktorej boli zo strany Prenajímateľa poskytnuté Dôverné 
informácie, je oprávnená poskytnúť tieto Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu ďalšej osobe, a to 
za nasledujúcich podmienok: 
a) ak poskytnutie Dôverných informácií ďalšej osobe je nevyhnutné na plnenie záväzku tretej osoby 

vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi Prenajímateľom a touto treťou osobou, a zároveň 
b) ak tretia osoba zaviaže ďalšiu osobu, ktorej Dôverné informácie poskytuje, povinnosťou ochrany 

poskytnutých Dôverných informácií pred zneužitím, a to minimálne v takom rozsahu, v akom je 
zaviazaná táto tretia osoba. 

6.3.8 Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ poskytoval jeho osobné  údaje v rozsahu identifikačných 
údajov uvedených v ZFL, údajov týkajúcich sa záväzkových vzťahov medzi Nájomcom a 
Prenajímateľom a údajoch o plnení záväzkov Nájomcu vyplývajúcich z týchto záväzkových vzťahov a za 
účelom uvedeným v Informácii podľa § 10 Zákona  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Informácia“) 

prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, 
IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení 
právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave. Nájomca svoj súhlas udeľuje na dobu desať 
(10) rokov po uhradení všetkých svojich záväzkov voči Prenajímateľovi v súlade s právnymi predpismi. 
Tento súhlas je možné odvolať len za podmienky, že v stanovenej lehote sa hodnoverne preukáže ich 
nezákonné spracúvanie a tým porušovanie práv a právom chránených záujmov Nájomcu ako dôsledok 
takéhoto spracúvania. Informácia: Združenie Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie 
právnických osôb, v skratke NBCB, IČO: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava 

zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave, 
(ďalej len „Združenie“), je prevádzkovateľom informačného systému  Nebankový register klientskych 
informácií  (ďalej len „Register“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania 

spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj  tých, ktoré uzavreli 
zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len „tretie strany“) uvedenými na internetovej stránke 

www.nbcb.sk, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné 
údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a osobné údaje fyzických osôb, 
ktoré uzavreli zmluvný vzťah s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu  

identifikačných údajov uvedených v ZFL, údajov týkajúcich sa záväzkových vzťahov medzi Nájomcom a 
Prenajímateľom a údajov o plnení záväzkov Nájomcu vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich 
ďalšieho poskytovania vyššie uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v Registri týmito tretími 
stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým 
podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových 
vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím 
zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov v Registri. Osobné 
údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so 
sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 
40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá osoba je 
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oprávnená uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami § 20 až 22 Zákona 
o ochrane osobných údajov. 

6.3.9 Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ poskytoval spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o, Malý trh, 
811 08 Bratislava, IČO: 35 88 60 13, DIČ: 2021842042, IčpD SK2021842042, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.:31737/B (ďalej „SCB“), údaje týkajúce sa 

Nájomcu, v rozsahu obchodné meno alebo názov Nájomcu, IČO Nájomcu a informácie o evidovaných 
neuhradených záväzkoch Nájomcu voči Prenajímateľovi viac ako 60 dní po lehote splatnosti za účelom 
vytvorenia a vedenia Univerzálneho registra Slovenskej republiky PLUS. Nájomca súhlasí s tým, že tieto 
údaje budú použité zo strany SCB na ďalšie ohodnotenie Nájomcu a toto ohodnotenie bude zverejnené 
na príslušných internetových stránkach. Nájomca súhlasí, s tým, že spoločnosť SCB je oprávnená tieto 
informácie získané od Prenajímateľa združovať s inými získanými informáciami, rozširovať, spájať, 
zlučovať, sprístupňovať tretím osobám, predávať, zahrňovať do databáz, a/alebo inak s nimi nakladať 
v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
6.4.  Zachovanie dôverného charakteru informácií Nájomcom 

6.4.1 Nájomca zodpovedá za zachovanie informácií dôverného charakteru, ktoré získal na základe alebo 
v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi ním a Prenajímateľom. Nájomca nie je oprávnený, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, poskytovať alebo sprístupňovať takéto informácie 
žiadnej tretej osobe.  

 

7.   Oznamovanie a doručovanie 

7.1 Písomnosti Prenajímateľa sa doručujú:  
a) osobne, 
b) poštou, 
c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, telex, e-mail alebo iné elektronické médium).  

7.2 Pri osobnom doručovaní písomnosti (za ktoré sa považuje aj doručovanie kuriérom alebo inou treťou 
osobou, ako aj preberanie písomnosti Nájomcom u Prenajímateľa) sa písomnosť považuje za doručenú 
jej odovzdaním, za ktoré sa považuje aj prípad, ak ju adresát odmietne prevziať. 

7.3 Pri doručovaní písomností poštou sa zásielka považuje za doručenú v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní 
a v cudzine siedmy deň po jej odoslaní. 

7.4 Pri doručovaní písomnosti prostredníctvom faxu alebo telexu sa písomnosti považujú za doručené 
momentom vytlačenia správy o ich odoslaní, písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa 
považujú za doručené momentom prijatia správy o ich doručení. 

7.5 Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi adresu, číslo telefónu, faxu, telexu a iných elektronických 
prostriedkov, na ktoré mu bude Prenajímateľ zasielať alebo oznamovať všetky oznámenia a dokumenty 
a bezodkladne informovať Prenajímateľa o akejkoľvek zmene týchto údajov. Ak Nájomca tieto informácie 
Prenajímateľovi neoznámi, považuje sa doručenie a oznámenie vykonané na posledne známu adresu, 
prípadne na posledne známe číslo telekomunikačného prostriedku za riadne vykonané. 

7.6 Nájomca je povinný všetky oznámenia, žiadosti a akúkoľvek komunikáciu s Prenajímateľom 
uskutočňovať písomnou formou doručenou osobne, poštou, prípadne inou treťou osobou. V prípadoch 
stanovených Prenajímateľom je Nájomca oprávnený doručiť písomnosť faxom. Prenajímateľ je 
oprávnený od Nájomcu požadovať, aby určité oznámenia doručené faxom boli potvrdené do troch (3) 
pracovných dní doručením ich písomného originálu Prenajímateľovi. Pokiaľ Nájomca toto potvrdenie 
v uvedenej lehote neuskutoční, nie je Prenajímateľ povinný takéto oznámenie akceptovať, ak však tak 
Prenajímateľ vykonal, nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne jeho postupom na základe takto 
nepotvrdeného oznámenia. Nájomca uhradí Prenajímateľovi akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu 
vzniknú v dôsledku uskutočnenia oznámenia Nájomcom. Nájomca nie je oprávnený uskutočňovať 
žiadne oznámenia, prípadne žiadosti ústnou formou. 

7.7 Nájomca je povinný oznámenie, žiadosť, prípadne akúkoľvek inú písomnosť podľa predchádzajúceho 
bodu VPFL uskutočniť tak, aby táto písomnosť bola určitá, zrozumiteľná, správna a presná, aby bola 
datovaná a podpísaná Nájomcom, prípadne Oprávnenou osobou. Prenajímateľ nie je povinný overovať 
správnosť, presnosť, ani úplnosť údajov, ktoré Nájomca uviedol v písomnosti podľa predchádzajúcej 
vety tohto bodu VPFL.  

7.8 Prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predloženého Nájomcom 
Prenajímateľovi boli úradne overené. 

7.9 Prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby Nájomca pri predložení akéhokoľvek dokumentu 
Prenajímateľovi v inom než slovenskom jazyku predložil Prenajímateľovi slovenský preklad uvedeného 
dokumentu opatrený znaleckou doložkou, obstaraný na náklady Nájomcu. V takomto prípade 
Prenajímateľ používa výhradne príslušný slovenský preklad a nie je povinný skúmať, či tento preklad 
zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii. 

 

8.  Zodpovednosť Prenajímateľa 

8.1 Zodpovednosť Prenajímateľa voči Nájomcovi, ktorý: 
a) je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu – Prenajímateľ a Nájomca zodpovedajú 

len za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v zákone, v ZFL, vo VPFL 
a v ostatných zmluvách alebo dohodách uzatvorených na základe alebo v súvislosti so ZFL, okrem 
prípadu ak preukážu, že škodu nezavinili, alebo že porušenie ich povinností bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v ZFL alebo vo VPFL nie je uvedené inak; v prípade 
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vzniku povinnosti Prenajímateľa alebo Nájomcu nahradiť druhej zmluvnej strane škodu nie sú 
Prenajímateľ ani Nájomca povinní uhradiť druhej zmluvnej strane ušlý zisk, 

b) nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu – Prenajímateľ zodpovedá len za 
škody ním zavinené. Pre obchodno-právne vzťahy je tým princíp objektívnej zodpovednosti pre 
Prenajímateľa vylúčený. V prípade vzniku povinnosti Prenajímateľa nahradiť Nájomcovi škodu, nie 
je Prenajímateľ povinný uhradiť Nájomcovi ušlý zisk.  

8.2 Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku konania, prípadne nekonania tuzemských 
alebo zahraničných úradov či súdov, odmietnutia alebo oneskoreného udelenia nevyhnutných povolení 
zo strany úradov, v dôsledku pôsobenia vyššej moci, povstania, revolúcie, občianskych nepokojov, vojny 
alebo prírodných katastrof, alebo v dôsledku iných udalostí, ktoré Prenajímateľ nemá pod kontrolou 
(napr. poruchy trhu, štrajky, pracovné výluky alebo iné okolnosti, ktoré Prenajímateľ nemôže ovplyvniť). 
Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nefungovania telekomunikačných služieb 
poskytovaných Prenajímateľovi tretími osobami. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Nájomcu, alebo udalostí, za ktoré Nájomca zodpovedá, alebo 
škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania splnenia akejkoľvek povinnosti Nájomcu voči 
Prenajímateľovi. 

 

9.  Započítanie 

9.1 Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Nájomcovi proti 
akýmkoľvek pohľadávkam Nájomcu voči Prenajímateľovi, a to bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky 
splatné alebo nesplatné, premlčané alebo nepremlčané.  

9.2 Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu, nie je oprávnený 
jednostranne započítať žiadne svoje pohľadávky voči Prenajímateľovi proti pohľadávkam Prenajímateľa 
voči Nájomcovi, ak nie je písomne dohodnuté inak. 

9.3 Za predpokladu, že tým nebudú poškodené alebo ohrozené práva a záujmy Prenajímateľa, a za 
predpokladu, že tým Prenajímateľovi nebude znemožnený alebo ohrozený výkon jeho práva započítať si 
svoje pohľadávky, je Prenajímateľ povinný o započítaní svojich pohľadávok podľa bodu 9.1 VPFL 
Nájomcu vopred informovať a vynaložiť všetko úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby 
Nájomcovi nebola spôsobená žiadna škoda, a aby Nájomcovi nevznikli neprimerané ťažkosti. 

 

10.  Poplatky, odmeny, náklady 
10.1.  Sadzobník 

10.1.1  Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi Poplatky za služby poskytované Prenajímateľom vo výške 
podľa Sadzobníka platného v deň uskutočnenia spoplatňovaného úkonu, ak nie je v ZFL, vo VPFL alebo 
v inej zmluve alebo dohode súvisiacej s poskytovaním služieb Nájomcovi písomne dohodnuté inak. 

10.1.2  Ak nie je medzi Nájomcom a Prenajímateľom písomne dohodnuté inak, Poplatky sú splatné ku dňu 
uvedenému v osobitnej faktúre (alebo inom doklade), ktorou si Prenajímateľ uplatnil ich zaplatenie.  

10.1.3  Prenajímateľ je oprávnený Sadzobník kedykoľvek meniť. Zmenu Sadzobníka určí Prenajímateľ 
Zverejnením. Zmena Sadzobníka je účinná dňom Zverejnenia zmenenej časti Sadzobníka alebo 
úplného znenia Sadzobníka. 

 
10.2.  Náhrada škody a úhrada nákladov 

10.2.1  Nájomca sa zaväzuje bezodkladne na požiadanie Prenajímateľa uhradiť mu v celom rozsahu všetky 
škody a náklady, vrátane nákladov na právne zastupovanie Prenajímateľa , ktoré Prenajímateľovi vznikli 
v súvislosti: 
a)  s porušením akejkoľvek zmluvnej povinnosti Nájomcu voči Prenajímateľovi alebo s riešením sporov 

medzi Prenajímateľom a Nájomcom, najmä v súvislosti s vymáhaním splatných pohľadávok 
Prenajímateľa voči Nájomcovi (vrátane súdnych a správnych poplatkov a ďalších nákladov 
spojených so súdnym či mimosúdnym vymáhaním pohľadávok), alebo 

b)  so súdnym alebo mimosúdnym konaním, ktorého sa Prenajímateľ zúčastnil v súvislosti so súdnym 
konaním alebo sporom medzi Nájomcom a tretími osobami. 

10.2.2  Okrem Poplatkov podľa Sadzobníka je Nájomca povinný bezodkladne uhradiť Prenajímateľovi všetky 
ďalšie náklady a výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzatvorením, zmenami alebo ukončením 
zmluvného vzťahu medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ako aj s návrhom tohto zmluvného vzťahu, 
najmä notárske, súdne, správne a iné poplatky, náklady na dokumentáciu, náklady na právne služby, 
služby znalcov a daňových a ekonomických poradcov, prekladateľov a tlmočníkov. 

 

11. Všeobecné ustanovenia  

11.1 Prenajímateľ je oprávnený meniť a dopĺňať VPFL, a to z dôvodu: 
a) zmien právnych predpisov, alebo 
b) vývoja na finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie produktov 

Prenajímateľa alebo podmienky ich poskytovania, alebo 
c) zmien technických možností poskytovania produktov Prenajímateľa, alebo 
d) skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania produktov Prenajímateľa, alebo 
e) rozšírenia ponuky produktov Prenajímateľa. 
Aktuálne znenie VPFL bude Prenajímateľom určené ich Zverejnením. Nájomca je oprávnený vyjadriť 
svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VPFL výlučne písomným oznámením doručeným 
Prenajímateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy bolo znenie VPFL určené Zverejnením. Ak sa tak 
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nestane, zmeny a doplnky VPFL nadobudnú účinnosť dňom uvedeným vo VPFL, nie však skôr ako 
uplynie lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu VPFL. Pre odstránenie pochybností platí, že 
vykonaním akejkoľvek Platby, jej časti alebo vykonanie akejkoľvek inej úhrady Nájomcu v prospech 
Prenajímateľa, alebo vykonanie akéhokoľvek úkonu, ktorým Nájomca pokračuje v užívaní PL vo forme 
finančného leasingu, ak bola táto Platba, iná úhrada alebo úkon vykonaný po dni účinnosti zmien 
a doplnkov VPFL platí, že Nájomca vzal všetky zmeny a doplnky VPFL na vedomie, že s týmito 
zmenami a doplnkami VPFL súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak Nájomca do pätnástich (15) dní od 
Zverejnenia VPFL vyjadrí svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným Prenajímateľovi a medzi 
Prenajímateľom a Nájomcom nedôjde k dohode, zostávajú pre zmluvné strany v platnosti VPFL 
v pôvodnom znení. 

11.2 Splatnosť všetkých pohľadávok Prenajímateľa, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti so ZFL alebo 
VPFL (s výnimkou Platieb), je štrnásť (14) dní od ich vzniku, ak to nie je Prenajímateľom písomne 
určené inak.  

11.3 Všetky peňažné čiastky uvedené v ZFL, vo VPFL a v ďalších dokumentoch sú uvedené v mene ZFL a 
bez DPH, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak. Sadzba DPH je stanovená platnou legislatívou a vo 
faktúrach osobitne vyčíslená. Nájomca je povinný každú peňažnú čiastku uhradiť v mene ZFL a spolu 
s každou peňažnou čiastkou uhradiť aj DPH vo výške stanovenej vo faktúre vzťahujúcej sa k danej 
peňažnej čiastke. Ak zrealizuje Nájomca alebo tretia osoba (napríklad poisťovňa) akúkoľvek úhradu 
v inej mene ako je mena ZFL v prospech bankového účtu Prenajímateľa, banka Prenajímateľa uskutoční 
konverziu predmetnej úhrady na menu ZFL a to kurzom devíza predaj podľa aktuálneho kurzového lístka 
banky v deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Prenajímateľa. 

11.4 V prípade omeškania Nájomcu s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Prenajímateľovi, 
vrátane úhrady Platby, má Prenajímateľ právo požadovať od Nájomcu úroky z omeškania vo výške 0,05 
% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, ak nie je vo VPFL uvedené inak. Nárok 
Prenajímateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý. Prenajímateľ je zároveň oprávnený pristúpiť 
k vymáhaniu svojej pohľadávky, a to buď sám alebo prostredníctvom inej osoby, podľa vlastného 
uváženia. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky výdavky spojené s vymáhaním pohľadávok 
Prenajímateľa vrátane príslušenstva peňažných záväzkov voči Prenajímateľovi, úrokov z omeškania, 
zmluvných pokút, inkasných nákladov, ako aj prípadných nákladov na zaistenie PL, t.j. na jeho vydanie, 
získanie, odobratie, prevoz, stráženie a uskladnenie, atď. 

11.5 Ak v súlade s akýmkoľvek ustanovením VPFL alebo ZFL má Prenajímateľ voči Nájomcovi, ktorý je 
spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu, právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania, 
výška týchto úrokov z omeškania je 0,022% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 
Nárok Prenajímateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

11.6 Ak Prenajímateľ a Nájomca uzavreli viac zmlúv o finančnom leasingu alebo iných zmlúv k produktom 
poskytovaným zo strany Prenajímateľa (ďalej len „Iné zmluvy“) a akékoľvek peňažné plnenie, ktoré 
Prenajímateľ obdrží od Nájomcu v prospech ZFL, je vyššie ako jeho splatné pohľadávky zo ZFL, 
Prenajímateľ je oprávnený použiť toto peňažné plnenie vo výške, ktorá prevyšuje jeho splatné 
pohľadávky zo ZFL, na úhradu svojich splatných pohľadávok voči Nájomcovi, ktoré vznikli na základe 
alebo v súvislosti s Inými zmluvami. 

11.7 Účtovné a iné záznamy vedené Prenajímateľom v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi 
Prenajímateľom a Nájomcom, budú v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi Prenajímateľom a 
Nájomcom vždy rozhodným dokladom vo vzťahu ku všetkým záležitostiam, ktorých sa dotýkajú. 

11.8 Nájomca je povinný kedykoľvek, keď ho o to Prenajímateľ počas trvania ZFL požiada, poskytnúť 
Prenajímateľovi doklad o svojom založení a právnej existencii (doklad preukazujúci právnu subjektivitu) 
alebo preukázať svoju totožnosť. 

11.9 Nájomca, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je povinný ihneď po uskutočnení zmien skutočností, 
ktoré sú predmetom zápisu do obchodného registra, predložiť Prenajímateľovi aktuálny výpis 
z obchodného registra. Toto ustanovenie sa primerane použije aj na zmeny týkajúce sa zápisov 
v živnostenskom registri alebo v inom zákonom stanovenom registri. Nájomca je povinný bezodkladne 
informovať Prenajímateľa o zmene všetkých relevantných informácií (napr. zmene bankového spojenia, 
korešpondenčnej adresy a pod.). 

11.10 Prenajímateľ je kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia Nájomcu, oprávnený vyhotoviť 
obrazové, zvukové záznamy, prípadne iné záznamy PL, prípadne akejkoľvek časti PL, prípadne 
dokladov a iných dokumentov súvisiacich s nadobudnutím a užívaním PL, kopírovať a archivovať tieto 
záznamy, ak je to potrebné na uplatnenie práv Prenajímateľa vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy 
uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Nájomca výslovne súhlasí s vyhotovením, kopírovaním 
a archivovaním záznamov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VPFL a tiež s tým, že Prenajímateľ je 
oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok. 

11.11 Zabezpečenie pohľadávky Prenajímateľa trvá v pôvodnom rozsahu, čo do jeho druhu a výšky, až do 
úplného splatenia zabezpečovanej pohľadávky Prenajímateľa. Prenajímateľ môže na žiadosť Nájomcu 
alebo osoby, ktorá Zabezpečenie poskytla, uvoľniť Zabezpečenie alebo jeho časť aj pred úplným 
splatením svojej pohľadávky, ak považuje toto Zabezpečenie alebo jeho časť za nadbytočné. 
Prenajímateľ je oprávnený žiadať od Nájomcu poskytnutie alebo doplnenie Zabezpečenia v prípade, ak 
počas trvania ZFL došlo k zníženiu hodnoty alebo k zániku poskytnutého Zabezpečenia. 

11.12 Nájomca je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania ZFL, písomne oznámiť Prenajímateľovi 
skutočnosti, ktoré by spôsobili, že Nájomca by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle 
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zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu v platnom znení. Ak Nájomca neoznámi Prenajímateľovi skutočnosti podľa tohto 
bodu VPFL, bude Prenajímateľ považovať Nájomcu za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou 
osobou. 

11.13 Po zániku ZFL je Nájomca povinný urobiť všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody na PL, 
resp. na zmenšenie jej rozsahu.  

11.14 Prenajímateľ a Nájomca sa týmto výslovne dohodli, že aj po zániku ZFL, prípadne akejkoľvek inej 
zmluvy alebo dohody uzavretej na základe alebo v súvislosti so ZFL, sa pri vysporiadaní vzájomných 
práv a povinností medzi Prenajímateľom a Nájomcom postupuje podľa týchto VPFL, ak sa Prenajímateľ 
písomne nedohodol s Nájomcom inak. 

11.15 Ak ZFL, prípadne akákoľvek iná zmluva alebo dohoda uzavretá na základe alebo v súvislosti so ZFL je 
uzavretá v slovenskom jazyku a v inom ďalšom jazyku, rozhodujúca je slovenská verzia dokumentu, 
pokiaľ ZFL alebo iná dohoda nestanovuje inak. Vždy je však rozhodujúca slovenská verzia VPFL. 

11.16 Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že všetky ich práva a povinnosti vyplývajúce zo ZFL, z VPFL, 
a z akejkoľvek inej zmluvy alebo dohody uzavretej na základe alebo v súvislosti so ZFL, pokiaľ nie sú 
výslovne upravené v príslušnom dokumente, budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

11.17 Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že na riešenie sporov vyplývajúcich zo ZFL, z VPFL a z akejkoľvek 
inej zmluvy alebo dohody uzavretej na základe alebo v súvislosti so ZFL sú príslušné súdy Slovenskej 
republiky. 

11.18 Ak ktorékoľvek ustanovenie ZFL, VPFL alebo akejkoľvek inej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi 
Prenajímateľom a Nájomcom na základe alebo v súvislosti so ZFL sa stane neplatné alebo 
nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení ZFL, VPFL a inej zmluvy 
alebo dohody uzatvorenej na základe alebo v súvislosti so ZFL. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
zaviazali nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, 
ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené. 

11.19 Všetky zmluvy a dohody uzatvorené písomne medzi Prenajímateľom a Nájomcom môžu byť menené 
alebo doplňované výlučne písomnou formou, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma 
zmluvnými stranami, ak nie je vo VPFL uvedené alebo písomne dohodnuté inak. 

11.20 Nájomca výslovne súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek postúpiť akékoľvek svoje 
pohľadávky voči Nájomcovi, a to bez ohľadu na to, či sú splatné alebo nesplatné, premlčané alebo 
nepremlčané, bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú, ako aj bez ohľadu na to, či Prenajímateľ 
vzniesol v súvislosti s takouto pohľadávkou akúkoľvek požiadavku alebo nie, na tretiu osobu, alebo 
previesť akékoľvek svoje záväzky na tretiu osobu. Nájomca je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči 
Prenajímateľovi alebo previesť svoje záväzky voči nemu na tretiu osobu výlučne s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Prenajímateľa, pričom Prenajímateľ nebude neodôvodnene odopierať súhlas s 
postúpením. 

11.21 Nájomca vyhlasuje, že všetky peňažné prostriedky, s ktorými vykonáva Nájomca leasingový obchod sú 
jeho vlastníctvom a leasingový obchod vykonáva na vlastný účet. Toto vyhlásenie sa považuje za 
pravdivé a zopakované počas celej doby trvania leasingu, pokiaľ Nájomca písomne nevyhlási opak. Ak 
nebudú peňažné prostriedky, s ktorými vykonáva Nájomca leasingový obchod vlastníctvom Nájomcu, 
alebo ak je leasingový obchod vykonaný na účet inej osoby, Nájomca sa zaväzuje doručiť 
Prenajímateľovi písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum 
narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej 
osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je leasingový obchod 
vykonaný, ako aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný leasingový 
obchod a na vykonanie leasingového obchodu na jej účet. 

11.22 Kontrolným orgánom Prenajímateľa vo vzťahu k dodržiavaniu zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľkých 
úveroch v platnom znení je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, 
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. 

11.23 Tieto VPFL nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2009. 

 


