
 

 

Zmluva o finančnom lízingu č. 9004878 
(ďalej „ZFL“) 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s.,  
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B 
(ďalej „Banka“) 

 
a 

 
Obchodné meno/názov:  KN SMART SERVIS, a.s. 
Adresa sídla:  Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno 
IČO:  52971660 
Register:  Obchodný register Okresného súdu  Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 

10555/N 
(ďalej „Lízingový prijímateľ“) 
 

 
I. Predmet zmluvy 

 
Predmetom ZFL je poskytnutie finančného lízingu na Predmet lízingu Bankou Lízingovému prijímateľovi, 
najskôr však odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k PL Bankou, na dobu určenú v ZFL za odplatu. 
 

II. Základné podmienky  
 
1. Predmet lízingu (ďalej „PL“): 

 
Druh PL: Ťahač návesov (N2,N3) 
odpisová skupina: 1 

značka, model, typ: IVECO EUROCARGO 80 E18 Euro 5 

číslo karosérie (VIN): ZCFA80D1402585043 
rok výroby: 2011 
farba: biela 
stav odometra (v km): 168000 
Dodávateľ: Zoran Ivanics CENTRUM-ABC, Športová  13, 943 01  Štúrovo, 

IČO: 33124264 
 

2. Vstupná cena, platobné podmienky, poistné: 

 Sumy bez DPH DPH 20% Celkovo 

Predbežná obstarávacia cena (EUR) 18 200,00 3 640,00 21 840,00 

Akontácia (EUR)     10,00 % 1 820,00 364,00 2 184,00 

Predbežná financovaná hodnota (EUR)* 16 380,00 3 276,00 19 656,00 

Spracovateľský poplatok (EUR) 0,00 0,00 0,00 

Kúpna cena (EUR) 25,00 5,00 30,00 

Lízingová splátka bez poistného (EUR)** 380,03 76,01 456,04 

*rozdiel medzi Predbežnou obstarávacou cenou a Akontáciou 
**vypočítaná z predbežnej obstarávacej ceny 
 
Havarijné poistenie PL a PZP zabezpečí Lízingový prijímateľ individuálne. 
Požiadavky Banky pre individuálne poistenie PL sú uvedené v prílohe ZFL. 
 
Perióda splácania: Mesiac Doba trvania lízingu: 48 Počet Platieb: 48 
Mena ZFL: EUR Typ kalkulácie: Fixná  
 
Úroková sadzba pre výpočet Platieb: 5,44 % p. a.  
 



 
 

 
 

3. Číslo účtu Banky pre splácanie Pohľadávky Banky: SK60 0900 0000 0001 7730 1343, povinný 
variabilný symbol: číslo ZFL. Neuvedenie variabilného symbolu alebo nesprávny variabilný symbol 
znamená, že nedochádza k plneniu riadne a včas.  

4. Číslo účtu Lízingového prijímateľa, z ktorého uhrádza Pohľadávku Banky: SK30 1111 0000 0016 9203 
1004. Zmenu Lízingový prijímateľ Banke písomne oznamuje. 

5. Lízingový prijímateľ berie na vedomie, že Splátkový kalendár mu bude zaslaný do 15 dní odo dňa 
prevzatia Predmetu lízingu. 

 
III. Záverečné ustanovenia 

 
1. Lízingový prijímateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami ZFL, ktorými sú: 

a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1.1.2015 (ďalej 
„VOP“),  

b) Produktové obchodné podmienky pre lízing Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou  
od 1. 3. 2016 (ďalej „POP“),   

c) Protokol o prevzatí PL, 
d) Splátkový kalendár, 
e) Sadzobník a 
f) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje,  
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v ZFL sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom, 
a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa §262 
Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. ZFL sa uzatvára na dobu určitú na dobu trvania lízingu uvedenú v ZFL. 
5. ZFL nadobúda platnosť a účinnosť dňom uzatvorenia zmluvnými stranami. 
6. Ak je Lízingový prijímateľ povinnou osobou a ZFL je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), ZFL nadobúda platnosť dňom jej 
uzatvorenia zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Lízingový 
prijímateľ preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.   

 
 
Prílohy:  Príloha č.1 Požiadavky Banky pri individuálnom poistení Predmetu lízingu    
 
 
Miesto: Komárno  Dátum: 07.03.2023 
 

Miesto: Komárno  Dátum: 07.03.2023 
 

  
Slovenská sporiteľňa, a. s. Lízingový prijímateľ 

 KN SMART SERVIS, a.s. 
  

  

  

................................................ ................................................ 

Bc. Branislav Slivka JUDr. Tamás Varga 
Senior Relatioship Manager Predseda predstavenstva 
  
  
  
................................................ ................................................ 

Mgr. Gabriela Nátherová  Ing. Bohumír Kóňa 
Relationship Manager Člen predstavenstva 
 
 
  
Totožnosť Lízingového prijímateľa overil 
 
Meno a priezvisko: 
Funkcia: 
Dátum: 
Miesto: 



 
 

 
 

 
Príloha č. 1 

 
Požiadavky Banky pri individuálnom poistení Predmetu lízingu 

 
 
Havarijné poistenie 
Predmet lízingu musí byť poistený poisťovňou, ktorá podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Banka 
neakceptuje poistenie Predmetu lízingu v zahraničí. Banka neakceptuje poistenie na prvé riziko. 
 
Poistná zmluva uzatvorená medzi poisťovňou a Lízingovým prijímateľom musí spĺňať minimálne tieto 
požiadavky: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lízingový prijímateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Predmetu lízingu doručiť Banke:  
 kópiu návrhu poistnej zmluvy alebo kópiu poistnej zmluvy, a 
 originál vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky potvrdený poisťovňou,   
 
 
Povinné zmluvné poistenie (PZP) 
Povinnosť uzatvoriť zmluvu na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla (PZP) podľa právnych predpisov pri finančnom lízingu má Lízingový prijímateľ. Poistná 
zmluva musí byť účinná najneskôr ku dňu prevzatia Predmetu lízingu. 
 
Ak Lízingový prijímateľ nepreukáže platnú zmluvu na PZP, dopravný inšpektorát nezapíše vozidlo do 
evidencie. 
 
 

Doba poistenia - začiatok:  deň  prevzatia Predmetu lízingu od Dodávateľa 

                         - koniec: deň ukončenia ZFL (riadne, predčasné) 

Rozsah poistného krytia – dopravná 
technika: 

poškodenie alebo zničenie vozidla haváriou, živelnou 
udalosťou, odcudzením – zistený alebo nezistený 
páchateľ alebo vandalizmom – zistený alebo 
nezistený páchateľ 

                                       - technológie: 

komplexné živelné riziká, krádež vlámaním – zistený 
alebo nezistený páchateľ, vnútorný vandalizmus – 
zistený alebo nezistený páchateľ, lom stroja 
a elektronické škody 

Spoluúčasť - osobný a úžitkový aut.: maximálne (5 % min. 165,97 Eur ) 

                   - iná dopravná technika: maximálne (10 % min. 331,94 Eur ) 

     - technológie: maximálne 10 % 

Poistná hodnota 

cenníková cena nového Predmetu lízingu vrátane 
príplatkovej a doplnkovej výbavy bez zľavy, vrátane 
DPH 

Územná platnosť - dopravná technika: Slovenská republika, Európa 

                            - technológie: 
adresa miesta prevádzky, mobilné stroje – Slovenská 
republika 

Zabezpečenie Predmetu lízingu: požadované príslušnou poisťovňou 


