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Názov materiálu:   
Návrh na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 KW/102 
k Samp; S Euro 6c Ambiance 
 

Návrh na uznesenie: 

 

I.   MsZ  prerokovalo  návrh na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 
SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance formou finančného lízingu 
 
 

II. MsZ   súhlasí  s návrhom na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 
SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance formou finančného lízingu 
 
  
 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: prednosta  Ing. Jarmila 

Répássyová 
 

Vypracoval: útvar sociálnych 
služieb mesta 

Mgr. Gabriela 
Lócziová 

 

 

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. 



D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

     V súlade s článkom 4 bod 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2009 
„Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ mesto môže nadobudnúť hnuteľný majetok aj na 
základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci, t.j. (finančný lízing). Takáto 
forma nadobudnutia majetku vždy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom. 

     Mesto Senec v návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2019, ktorý bol schválený 
uznesením č.11/2019 dňa 6.2.2019 vyčlenilo finančné prostriedky na obstaranie nového 
služobného motorového vozidla na rozvoz stravy pre útvar sociálnych služieb mesta vo výške 
12 000,- Eur na rok 2019. Vyčlenená finančná čiastka umožňuje obstarať mestu Senec nové 
služobné motorové vozidlo na rozvoz stravy formou lízingu tak, že vyššie uvedená suma 
pokryje 50% akontácie a úhradu 6 splátok. 
(pozn.: počet splátok v roku 2019 sa bude odvíjať od možného termínu dodania vozidla, ktorého 
obstaranie podlieha zákonu o VO a zároveň obstarávateľ si je vedomý, že súčet akontácie a splátok 
nesmie prevýšiť sumu schválených finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte na rok 2019). 
 
      Mesto Senec predkladá  Mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh na nadobudnutie 
služobného motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 kW/102 k Samp; Euro 6c Ambiance 
v obstarávacej cene 15520,- Eur s DPH formou finančného lízingu  (viď.príloha č.1) s dobou splácania 
36 mesiacov vrátene poisteného vozidla. 

  

• Doba lízingu                                                                              36 mesiacov 
• Akontácia- 1. Zvýšená splátka v %                                           50% 
• Akontácia- 1. Zvýšená splátka v €                                            7 760 € 
• Mesačná splátka s DPH                                                             231, 67 € 
• Mesačná splátka s poistením                                                     295,17 € 
• Cena vozidla obstaraného formou lízingu s DPH                     18 386,12 € 

 
 
Prílohy k materiálu: 

• Predbežná cena vozidla na základe konfiguráta s technickými parametrami  
• Ponuku lízingovej splátky 

 
   
MsR dňa 11.6.2019 uznesením č. 28/2019 schválila návrh na nadobudnutie motorového 
vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance formou 
finančného lízingu. 
 
 
Spracovala: Mgr. Gabriela Lócziová         
                    vedúca útvaru sociálnych služieb 
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