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TATRA LEASING 
T•lH  iUH • C.HOUI' 

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/22/01296 
uzatvorená v súlade s ust.§ 553 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

veriteľ: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Tatra-Leasing, s.r.o. 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
31326552 
2020290712 
SK7020000944 IČDPH: 

registrácia: 
zastúpený: 

Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 2992/B 
Ing. Katarína Vaseková - Leasingový manager TL 

(ďalej len „veritel"') 

a 

dlžník: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
registrácia: 
zastúpený: 

(ďalej len „dlžník") 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 
00314170 
2020421513 

Okresný úrad Čadca, Číslo živnostenského registra: 502-8689 
Ing. Marián Plevko - starosta 

1. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho 
práva za účelom zabezpečenia pohľadávok veriteľa bližšie špecifikovaných v tejto zmluve k nasledovnej 
hnuteľnej veci: 
CITROÉN BERLINGO VAN CLUB
VIN:  

s príslušenstvom (ďalej len „Predmet zabezpečenia") 
ktorá je v čase uzavretia tejto zmluvy vo vlastníctve dodávateľa: 
POINT a.s. Žilina, 31569706, Vysokoškolákov 35, 01008 Žilina, 
od ktorého dlžník nadobudne vlastnícke právo k Predmetu zabezpečenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie Predmetu zabezpečenia stanovujú na výšku jeho nadobúdacej ceny, t.j 
19 000,00 € EUR. 

2. Dlžník bez akýchkoľvek podmienok a výhrad súhlasí so zriadením zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho
práva k Predmetu zabezpečenia na veriteľa podľa tejto zmluvy a zároveň sa zaväzuje označiť vo svojich 
účtovných dokladoch túto skutočnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet zabezpečenia naďalej zostáva v
držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ho naďalej užívať a povinný chrániť ho pred poškodením, stratou alebo 
zničením, ako aj viesť vo svojom účtovníctve a robiť odpisy (hnuteľného majetku) z obstarávacej hodnoty
Predmetu zabezpečenia. Až do zániku zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva veriteľ nie je oprávnený
prevedené právo previesť ďalej na inú osobu ani predmet zabezpečenia inak zaťažiť v prospech inej osoby. 

3. Veriteľ uzatvoril s dlžníkom Zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL/22/00609 v znení jej prípadných
neskorších dodatkov, na základe ktorej sa veriteľ zaviazal poskytnúť dlžníkovi spotrebný úver vo výške 14 250,00 
EUR (ďalej len „zmluva o úvere") a dlžník sa zaviazal vrátiť veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky spolu s
dohodnutými úrokmi riadne a včas v splátkach, ktorých výška, počet a splatnosť je uvedená v Splátkovom
kalendári, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere, ďalej zaplatiť veriteľovi dohodnuté poplatky, prípadne
zaplatiť aj úroky z omeškania, zmluvné pokuty a iné náklady stanovené v zmysle zmluvy o úvere. Dátum 
konečnej splatnosti splátky spotrebného úveru je 36 mesiacov po splatnosti prvej splátky. 
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4. Pre účely tejto zmluvy sa zabezpečovanými pohľadávkami veriteľa rozumejú: 
pohľadávky vrátane ich súčastí a príslušenstva, na zaplatenie všetkých splátok úveru dlžníkom vo výške určenej 
v Splátkovom kalendári, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere, 
pohľadávky vrátane ich súčastí a príslušenstva, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou o úvere, najmä pohľadávky 
na zaplatenie poistného, poplatkov, zmluvných pokút, náhrady škody vrátane ušlého zisku, bezdôvodného 
obohatenia a nákladov spojených s vymáhaním týchto pohľadávok v súlade so zmluvou o úvere, 
pohľadávky vrátane ich súčastí a príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s predčasným 
ukončením alebo zánikom/ zrušením zmluvy o úvere, 
pohľadávka, vrátane jej príslušenstva, na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla 
veriteľovi v súvislosti so zmluvou o úvere v dôsledku plnenia veriteľa dlžníkovi a/alebo za dlžníka tretej osobe bez 
právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, 
pohľadávka, ktorá vznikne na základe posúdenia právneho úkonu, v dôsledku ktorého došlo k vzniku, zmene 
alebo zániku ktorejkoľvek z vyššie uvedených pohľadávok, ako odporovateľného právneho úkonu, 
pohľadávky na úhradu nákladov spojených s vymáhaním vyššie uvedených pohľadávok, 
pohľadávky na zaplatenie iného záväzku vyplývajúceho z akejkoľvek zmluvy uztavorenej medzi veriteľom a
dlžníkom,
pohľadávky na úhradu nákladov veriteľa spojených s realizáciou výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho
práva podľa tejto zmluvy
(ďalej pre všetky horeuvedené prípady spoločne a/alebo ktorýkoľvek z nich „zabezpečovaná pohľadávka"). 

5. Dlžník súhlasí s tým, aby sa zabezpečovací prevod vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy vzťahoval na 
zabezpečovanú pohľadávku aj po zmene zmluvy o úvere, ktorá bude dohodnutá medzi veriteľom na základe
písomného dodatku. 

1. Vyhlásenia dlžníka
Dlžník vyhlasuje, že 

11. 

a. ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy bude vlastníkom a držiteľom Predmetu zabezpečenia a jeho
oprávnenie nakladať s Predmetom zabezpečenia nie je ničím obmedzené, ani zakázané;

b. na Predmete zabezpečenia neexistujú žiadne záložné práva, ani iné ťarchy v prospech tretej osoby, inej ako 
veriteľ;

c. Predmet zabezpečenia nie je predmetom nájomných vzťahov a k Predmetu zabezpečenia nemajú tretie
osoby nájomné práva, predkupné práva, zádržné práva alebo akékoľvek iné práva; 

d. Predmet zabezpečenia nie je predmetom zmluvy o výpožičke;
e. tretia osoba nevymáha voči dlžníkovi zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči dlžníkovi alebo 

Predmetu zabezpečenia také správne, súdne alebo iné konanie, v dôsledku ktorých by mohlo byť ohrozené 
vlastníctvo dlžníka k Predmetu zabezpečenia;

f. nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá 
je pre neho záväzná, ak by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť vlastníctvo dlžníka k Predmetu 
zabezpečenia;

g. má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre 
neho z tejto zmluvy; 

h. sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila z dlžníkovi a/alebo jeho oprávneným
zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy; 

i. uzatvorenie tejto zmluvy dlžníkom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je v
rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom dlžníka

j. na uzatvorenie tejto zmluvy dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy
nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu dlžníka, v zmysle vnútorných
dokumentov dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a ak nejaký
taký súhlas, povolenie alebo vyjadrenie sú potrebné, tak boli udelené; 

k. prípadné nakladanie s Predmetom zabezpečenia, nie je predmetom podnikania dlžníka v bežnom 
obchodnom styku; 

1. nie sú dlžníkovi známe žiadne skutočnosti, ktoré bránia alebo by mohli brániť vzniku zabezpečovacieho
prevodu vlastníckeho práva alebo realizácii zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva v zmysle čl. II. 
bodu 3. tejto zmluvy. 

2. Záväzky dlžníka
Dlžník sa zaväzuje:
a. nepreviesť Predmet zabezpečenia alebo akýkoľvek podiel na ňom na inú osobu až do času úplného

splatenia zabezpečovanej pohľadávky; 
b. neodovzdať bez súhlasu veriteľa Predmet zabezpečenia do držby tretej osoby; 
c. nezriadiť k Predmetu zabezpečenia alebo jeho akejkoľvek časti alebo k spoluvlastníckemu podielu na 

Predmete zabezpečenia záložné právo, vecné bremeno, inú ťarchu alebo nájomné práva v prospech tretej
osoby, a to až do času úplného splatenia zabezpečovanej pohľadávky;

d. umožniť veriteľovi alebo ním poverenej tretej osobe prístup k Predmetu zabezpečenia za účelom jeho
obhliadky, príp. vykonania všetkých úkonov, potrebných k oceneniu Predmetu zabezpečenia, najmä v
súvislosti s realizáciou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva; 
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e. poskytnúť veriteľovi alebo ním poverenej osobe potrebnú súčinnosť pre účely písm. d. tohto bodu, 
spočívajúcu najmä v poskytnutí údajov a príslušnej dokumentácie a vydaní Predmetu zabezpečenia do držby 
veriteľa;

f. nevykonať žiaden úkon, v dôsledku ktorého by došlo k obmedzeniu alebo k vylúčeniu prevoditeľnosti
Predmetu zabezpečenia;

g. poistiť Predmet zabezpečenia po celú dobu trvania zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, 
bezodkladne po vzniku zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva oznámiť poisťovni zmenu v osobe 
vlastníka Predmetu zabezpečenia a navrhnúť poisťovni zmenu poistnej zmluvy; 

h. v prípade, ak je Predmetom zabezpečenia motorové vozidlo, zabezpečiť bezodkladne po uzatvorení tejto
zmluvy vykonanie evidenčnej zmeny - zápisu vlastníka Predmetu zabezpečenia v evidencii motorových
vozdiel a v evidencii vlastníkov na Dopravnom inšpektoráte PZ SR a zaplatiť všetky poplatky spojené s
uvedenou zmenou v zmysle príslušných právnych predpisov;

i. v prípade, ak je Predmetom zabezpečenia motorové vozidlo, predložiť veriteľovi do 7 dní od podpisu tejto
zmluvy kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, s tým, že ako vlastník Predmetu zabezpečenia bude uvedený 
veriteľ a ako držiteľ Predmetu zabezpečenia/ osvedčenia o evidencii vozidla bude uvedený dlžník;

j. zaplatiť veriteľovi všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s registráciou vzniku, zmeny a zániku
zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva; 

k. informovať veriteľa o každej zjavnej vade Predmetu zabezpečenia, ktorú nie je možné odstrániť do piatich
pracovných dní odo dňa, kedy sa vada stala zjavnou;

1. vykonávať údržbu Predmetu zabezpečenia tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu;
m. platiť všetky dane a poplatky, súvisiace s Predmetom zabezpečenia, ako aj všetky ostatné výdavky, ktoré v

súvislosti s Predmetom zabezpečenia a jeho užívaním vzniknú.

3. Realizácia zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 
3.1. Ak zabezpečovaná pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva nie je riadne a

včas splnená, môže veriteľ začať výkon zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva. V rámci výkonu 
zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva sa veriteľ môže uspokojiť nasledovnými spôsobmi: 
a. predajom Predmetu zabezpečenia na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, v

znení neskorších predpisov,
b. iným vhodným spôsobom uvedeným v bode 3.2. tohto článku, s čím dlžník týmto vyjadruje vopred svoj 

súhlas. 
3.2. Za iné vhodné spôsoby zmluvné strany považujú: 

a. priamy predaj v zmysle bodu 3.2.1. nižšie, 
b. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v zmysle bodu 3.2.2. nižšie. 

3.2.1. Priamy predaj. Priamym predajom sa pre účely realizácie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 
rozumie predaj Predmetu zabezpečenia tretej osobe, ktorá zaplatí za Predmet zabezpečenia minimálne 
kúpnu cenu stanovenú a) súdnym znalcom z príslušného odboru podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu upravujúceho oceňovanie hnuteľných vecí a spôsobom určeným v tomto všeobecne záväznom 
právnom predpise alebo b) kvalifikovaným odhadom veriteľa na základe použitia katalógu a spôsobu 
ocenenia podľa „EUROTAX" alebo inak. Podmienkou priameho predaja podľa tohto bodu je, že kúpna cena 
bude kupujúcim zaplatená ku dňu účinnosti takto uzatváranej kúpnej zmluvy. O predaji Predmetu 
zabezpečenia v tomto prípade bude veriteľ dlžníka informovať. 

3.2.2. Verejná obchodná súťaž. Vyhlásením verejnej obchodnej súťaže sa pre účely realizácie zabezpečovacieho 
prevodu vlastníckeho práva rozumie vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v zmysle §281 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov veriteľom (ďalej len „súťaž") a predaj 
Predmetu zabezpečenia v súlade s podmienkami uvedenými v tomto bode 3.2.2.: 
3.2.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za dostatočnú lehotu trvania verejnej obchodnej súťaže považujú 

lehotu jedného mesiaca od uverejnenia vyhlásenia súťaže spôsobom určeným veriteľom. 
Najvhodnejším z predložených návrhov sa rozumie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s najvyššou 
kúpnou cenou a najskorším zaplatením kúpnej ceny. Veriteľ je oprávnený určiť prioritu uvedených 
kritérií pre výber najvhodnejšieho návrhu. 

3.2.2.2. Minimálna cena, ktorá bude v priebehu súťaže akceptovateľnou, bude cena stanovená a) súdnym 
znalcom z príslušného odboru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho 
oceňovanie hnuteľných vecí a spôsobom určeným v tomto všeobecne záväznom právnom predpise 
alebo b) kvalifikovaným odhadom veriteľa na základe použitia katalógu a spôsobu ocenenia podľa 
,,EUROTAX" alebo inak, a to v čase realizácie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva. 

3.2.2.3. Ak nebude uzatvorená kúpna zmluva s účastníkom súťaže, ktorý predložil najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy, v určenom čase, má veriteľ právo súťaž opakovať, alebo realizovať priamy 
predaj. 

3.2.2.4. Veriteľ má právo predať Predmet zabezpečenia pod minimálnu cenu, avšak len v prípade, ak sa ani 
po druhom opakovaní súťaže nepodarí Predmet zabezpečenia predať. 

3.2.3. Náklady spojené s realizáciou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva a vynaložené veriteľom 
(náklady dobrovoľnej verejnej dražby, exekučného konania, verejnej obchodnej súťaže, notárske poplatky, 
správne poplatky, poštovné náklady, náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, sprostredkovateľská 
provízia a iné) sú príslušenstvom zabezpečovanej pohľadávky a dlžník sa ich zaväzuje zaplatiť veriteľovi, 
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pričom ich zaplatenie je taktiež zabezpečené zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva. 
3.2.4. Výber spôsobu realizácie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva podľa bodu 3.1. vyššie a výber 

iného vhodného spôsobu podľa bodu 3.2. vyššie je oprávnený uskutočniť veriteľ. 
3.3. V prípade realizácie výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva predajom Predmetu 

zabezpečenia na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších 
predpisov, najnižšie podanie bude stanovené minimálne vo výške 50% hodnoty stanovenej súdnym znalcom z 
príslušného odboru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho oceňovanie hnuteľných vecí 
a spôsobom určeným v tomto všeobecne záväznom právnom predpise. 

3.4. V prípade realizácie výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva dlžník je povinný na výzvu veriteľa 
odovzdať mu Predmet zabezpečenia so všetkými jeho súčasťami, príslušenstvom a dokladmi a to v stave, v 
akom tento prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že miesto a čas vrátenia Predmetu 
zabezpečenia neurčí písomne veriteľ, je dlžník povinný odovzdať veriteľovi do jeho sídla. V prípade, že dlžník 
Predmet zabezpečenia neodovzdá, je veriteľ oprávnený odobrať mu ho alebo použiť všetky dostupné opatrenia, 
ktoré zamedzia naďalej neoprávnene užívať Predmet zabezpečenia, je oprávnený použiť služby špecializovanej 
organizácie, pričom náklady spojené s odobratím hradí dlžník. 

3.5. Dlžník sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje k tomu, že v prípade začatia realizácie výkonu zabezpečovacieho 
prevodu vlastníckeho práva ku Predmetu zabezpečenia v zmysle podmienok uvedených v tomto čl. II. bode 3. 
tejto zmluvy, umožní veriteľovi a ním povereným tretím osobám vstup do všetkých objektov, miestností, v 
ktorých sa nachádza Predmet zabezpečenia, ako aj prístup k Predmetu zabezpečenia za účelom jeho 
odobratia. 

3.6. Všetky náklady spojené s demontážou a prepravou Predmetu zabezpečenia na miesto určené veriteľom hradí v 
plnom rozsahu dlžník. Dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi všetky náklady spojené s odobratím Predmetu 
zabezpečenia, ktoré realizovali tretie osoby na základe objednávky veriteľa, resp. náklady súdneho konania a 
výkonu rozhodnutia. Podpisom zmluvy dlžník s týmto postupom vyjadruje súhlas. Veriteľ je oprávnený požadovať 
od dlžníka náhradu škody vrátane ušlého zisku a dlžník je povinný ich uhradiť. 

3.7.Veriteľ je pri realizácii zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva oprávnený konať vo vlastnom mene a je 
oprávnený výťažok z predaja, po odrátaní účelne vynaložených nákladov na realizáciu predaja Predmetu 
zabezpečenia, použiť na uspokojenie svojej zabezpečenej pohľadávky voči dlžníkovi. Veriteľ je oprávnený 
stanoviť ako budú finančné prostriedky získané predajom Predmetu zabezpečenia použité na úhradu 
zabezpečenej pohľadávky, prípadne ďalších pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi. Výťažok z predaja Predmetu 
zabezpečenia po odpočítaní účelne vynaložených nákladov na realizáciu predaja Predmetu zabezpečenia, 
prevyšujúci Pohľadávku veriteľa voči dlžníkovi je veriteľ povinný vydať dlžníkovi. V prípade, že kúpna cena 
Predmetu zabezpečenia nepokryje dlžníkov dlh voči veriteľovi, je dlžník povinný doplatiť veriteľovi rozdiel do 7 
dní od obdržania výzvy od veriteľa. 

3.8.Dlžník ako platiteľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako „zákon o DPH") splnomocňuje týmto v súlade s ust. § 72 ods. 5 zákona o DPH veriteľa, aby vyhotovil 
v mene a na účet dlžníka faktúru v súvislosti s realizáciou predaja Predmetu zabezpečenia. Dlžník 
splnomocňuje veriteľa, aby do faktúry uviedol obsahové náležitosti v súlade s ust. § 71, resp. § 72 zákona o 
DPH týkajúce sa mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, prípadne prevádzkarne dlžníka (platiteľa DPH) 
ako aj jeho identifikačné číslo pre daň v súlade s údajmi obsiahnutými v záhlaví tejto zmluvy, a to až do 
písomného ohlásenia zmeny niektorej obsahovej náležitosti dlžníkom veriteľovi. 

3.9.V prípade, že dlžník je platiteľom DPH, tak do 1 kalendárneho mesiaca od účinnosti tejto zmluvy oznámi 
veriteľovi v zmysle akého ustanovenia zákona o DPH, si odpočítal, resp. neodpočítal daň. V prípade, že počas 
trvania tejto zmluvy použije§ 54 zákona o DPH, je poviný túto skutočnosť oznámiť veriteľovi do 1 kalendárneho 
mesiaca plynúceho od mesiaca, v ktorom došlo k zmene účelu použitia Predmetu zabezpečenia. O každej 
zmene obchodného mena, adresy, zmeny v registrácii pre DPH, príp. iných údajov dlžníka uvedených v tejto 
zmluve je dlžník povinný bezodkladne písomne informovať. 

III. Záverečné ustanovenia

1. Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva má účinky aj pre právneho nástupcu, príp. dediča dlžníka. 
2. Zmluvná pokuta
2.1. Veriteľ je oprávnený požadovať od dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty, ak: 

a. ktorékoľvek z prehlásení dlžníka uvedené v čl. II bode 1. tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo 
neúplné, a/alebo 

b. dlžník poruší alebo nesplní ktorýkoľvek zo svojich záväzkov uvedených v čl. II. bode 2. tejto zmluvy, a/alebo
c. dlžník poruší svoju povinnosť na výzvu veriteľ odovzdať mu Predmet zabezpčenia do 7 dní odo dňa 

doručenia výzvy veriteľa a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi zmluvnú pokutu v každom jednotlivom prípade vo výške 1.500,- EUR do 15 

dní odo dňa obdržania výzvy veriteľa. Veriteľ bude oprávnený zaslať dlžníkovi výzvu na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vždy po tom, ako nastane alebo sa vyskytne ktorákoľvek zo skutočností uvedená v bode 2.1. vyššie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok veriteľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej 
pokuty. 

3. Za oznámenie pre účely zmluvy obsiahnutej v tejto listine sa považuje aj oznámenie faxom, e-mailom alebo iným 
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elektronickými médiami, za predpokladu adresovania správ na doleuvedenú adresu: 

sídlo dlžníka: Nám. M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 
fax č.: 
e-mail: 

sídlo veriteľa: 
fax.č.: 
e-mail: 

oscadn ica@oscad n ica. sk 

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

info@tatraleasing.sk 

Pre účely doručovania podľa tejto zmluvy platí, že oznámenia, žiadosti alebo iná korešpondencia: 
a. zaslané prostredníctvom faxu platia za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní,
b. zaslané prostredníctvom e-mailu platia za doručené v deň po ich odoslaní,
c. doručované prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, platia za doručené tretím dňom nasledujúcim po 

dni ich odoslania
d. doručované osobne alebo prostredníctvom kuriérskej služby platia za doručené momentom doručenia. V

prípade neúspešnosti osobného doručenia alebo doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za 
moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie.

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy nastane a k
prevodu vlastníckeho práva k predmetu zabezpečenia z dlžníka na veriteľa dochádza momentom nadobudnutia
vlastníckeho práva k Predmetu zabezpečenia dlžníkom.

5. Dňom úplného uspokojenia zabezpečenej pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi, sa dlžník opätovne stáva 
vlastníkom Predmetu zabezpečenia a veriteľ bez zbytočného po odkladu vydá dlžníkovi potvrdenie o zániku
zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva k Predmetu zabezpečenia.

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží dlžník a jeden rovnopis obdrží
veriteľ a jeden rovnopis je určený pre potreby príslušného Dopravného inšpektorátu PZ SR. 

7. Dlžník podpisom tejto zmluvy splnomocňuje veriteľa na všetky úkony a konanie na akomkoľvek správnom alebo
inom úrade, alebo vo vzťahu ku akémukoľvek orgánu v súvislosti so zmenou v registrácii držiteľa Predmetu 
zabezpečenia alebo zmeny pri plnení inej osobitnej povinnosti spojenej s užívaním Predmetu zabezpečenia a to 
v súlade s touto zmluvou. Veriteľ podpisom tejto zmluvy túto plnú moc prijíma. 

8. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne
nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany k dohodnutým zmluvným
ustanoveniam svoje podpisy. 

Podpisy zástupcov zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej osobitnej strane tohto dokumentu. 
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Podpisy zástupcov zmluvných strán k Zmluve o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZIN/22/01296 

Dňa 
1 7, FEB. 2022

za veriteľa 
Tatra-Leasing, s.r.o. 
Ing. Katarína Vaseková - Leasingový manager TL 

1 
1 

za dlžníka 
Obec Ošč nica 
Ing. Marián Plevko - starosta 

Podpísaný zamestnanec Tatra-Leasing, s.r.o. potvrdzuje, že overil totožnosť osôb podpisujúcich zmluvu za 
druhú zmluvnú stranu. 
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