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Rámcová zmluva  

o operatívnom lízingu motorových vozidiel 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Čl. l 

Zmluvné strany 
 

1. Nájomca:    

Obchodné meno:  Slovenská pošta, a.s 

Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

V zastúpení:   Mgr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva 

    Ing. Róbert Gálik, MBA, člen predstavenstva 

Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava 

Číslo účtu:   3001130011/6500 

IBAN:        SK97 6500 0000 0030 0113 0011         

BIC:    POBNSKBAIČO:    36 631 124 

DIČ:    2021879959 

IČ DPH:   SK 2021879959 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 

803/S 
 

(ďalej len „nájomca“) 

 

2. Prenajímateľ:    
Obchodné meno:  LeasePlan Slovakia, s.r.o. 

Sídlo:    Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. František Stank, konateľ spoločnosti 

    Ing. Jozef Rusinko, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  ING Bank a.s. 

Číslo účtu:    9000009102/7300 

IBAN: SK61 7300 0000 0090 0000 9102 

SWIFT:   INGB SK BXIČO:    44 558 970 

DIČ:    2022738091 

IČ DPH:   SK 2022738091 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro,  

vložka č. 56092/B 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

Čl. II  
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Východiskové podklady 

 

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto Rámcovej zmluvy o operatívnom lízingu 

motorových vozidiel (ďalej len „Rámcová zmluva“) je ponuka prenajímateľa zo dňa 

6.12.2013, ktorá bola predložená nájomcovi pri zadávaní nadlimitnej zákazky postupom 

verejnej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“).  

 

Čl. III 

Predmet Rámcovej zmluvy 

 

1. Predmetom Rámcovej zmluvy je prenájom nových služobných motorových vozidiel – 

operatívny lízing, t. j. poskytovanie operatívneho full service leasingu osobných 

a úžitkových motorových vozidiel (ďalej aj „predmet lízingu“, „predmet zmluvy“ alebo 

„vozidlá“).  

2. Predmetom operatívneho  lízingu môžu byť len nové vozidlá v súlade s platnou 

legislatívnou úpravou. 

 

3. Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať predmet lízingu 

do užívania nájomcovi a poskytnúť mu služby s leasingom spojené a záväzok nájomcu 

platiť prenajímateľovi cenu za užívanie predmetu lízingu a služby s lízingom spojené 

(ďalej len „mesačná splátka“, „Nájomné“). 

4. Technická špecifikácia vozidiel, ktoré budú predmetom operatívneho lízingu, je uvedená 

v prílohe č. 2 k tejto zmluve, s výnimkou osobných automobilov (C) typ 3, (B) typ 1 a (F), 

ktorých podrobnejšia technická špecifikácia bude doplnená po podpise tejto zmluvy a to 

formou doplnenej Prílohy č. 2, podpísanej štatutárnymi zástupcami obidvoch strán, bez 

potreby vyhotovenia dodatku k tejto zmluve. Takto doplnená príloha sa stane pre zmluvné 

strany záväzná dňom jej podpisu ak v nej nebude uvedený neskorší dátum účinnosti, nie 

však skôr  ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Počet vozidiel a ich maximálny nájazd je uvedený v tabuľke č. 1: 

Tabuľka č. 1 

Špecifikácia Maximálny počet 

požadovaných 

vozidiel 

Maximálny 

nájazd 

kilometrov 

Osobný automobil ( C ) – typ 2 10 120 000  

Osobný automobil (B) – typ 1 19 120 000  

Osobný automobil ( C ) - typ 1  55 120 000  

Osobný automobil (B) - typ 2 196 120 000  

Osobný automobil (D) - typ 1 33 120 000  

Osobný automobil (B) - typ 3 60 120 000  
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Osobný automobil (B) - typ 4 50 120 000  

Osobný automobil(F) 1 120 000  

Osobný automobil(D) - typ 2 7 120 000  

Osobný automobil ( C ) - typ 3  9 120 000  

Viacúčelové vozidlo 160 120 000  

Nákladný automobil (N1)  - typ 1  221 120 000  

Nákladný automobil (N1)  - typ 2  155 120 000  

Automobil na prepravu osôb (K) 4 120 000  

Spolu 980  

 

Čl. IV 

Rozsah predmetu zmluvy 

 

1. Operatívny lízing nových vozidiel v rozsahu podľa prílohy č. 2 k tejto Rámcovej zmluve 

obsahuje nasledujúce podmienky: 

a) doba trvania operatívneho lízingu  v trvaní 48 mesiacov  

b) predmetom operatívneho  lízingu môžu byť len nové vozidlá. Za nové vozidlo sa 

považuje také vozidlo, ktoré nebolo používané v prevádzke iným používateľom, 

rok výroby nie je starší ako 12 mesiacov ku dňu odovzdania vozidla do prevádzky 

nájomcovi, údaj na tachometri nie je viac ako 500 najazdených kilometrov. 

2.   Prenajímateľ je povinný zabezpečiť: 

2.1  Prihlásenie vozidiel na Dl PZ (Dopravný inšpektorát policajného zboru): 

prihlásenie pri uvedení vozidla do prevádzky a jedno odhlásenie po ukončení 

operatívneho leasingu na Dl PZ vrátane zabezpečovania všetkých formalít pri zmene 

EČV.  

2.2  Daň z motorového vozidla: úhrady cestnej dane podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

2.3  Diaľničná známka pre územie Slovenskej republiky na celé obdobie nájmu pre 

všetky vozidlá.  

2.4 Poistenie vozidiel pre územie Slovenskej republiky a Európy: 

a) Povinné zmluvné poistenie: povinné zmluvné poistenie s krytím 2,5 mil. eur pri 

škodách na zdraví a usmrtení, na 1,0 mil. Eur pri vecných škodách a ušlom 

zisku pri jednej škodovej udalosti;  

b) Havarijné poistenie na účtovnú hodnotu vozidla: spoluúčasť havarijného 

poistenia je 5% a minimálne 166 €.  
c) Hlásenie poistných udalostí (PU): (v el. podobe) nahlasuje vodič prostredníctvom 

internetovej stránky prenajímateľa formou e-mailu, respektíve telefonicky. 

d) Prenajímateľ zabezpečuje kompletnú správu poistenia od nahlásenia poistnej 

udalosti až po uskutočnenie poistného plnenia. 

3.      Prenajímateľ ďalej zabezpečí pre nájomcu nasledovné služby:  

Fleet management service : 
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Servis: 
Splátka za údržbu a servis vozidiel v rozsahu garančných prehliadok, záručných a 

pozáručných povinných prehliadok predpísaných výrobcom vozidla podľa servisnej 

knižky, výmeny štandardne opotrebených náhradných dielov a náhodných porúch 

spôsobených prevádzkou vozidla podľa kompletného bežného opotrebenia vozidla, 

mimo servisných zásahov pri poruchách jednoznačne spôsobených užívateľom vozidla. 

   Služba obsahuje najmä nasledujúce úkony: 

- pravidelné výmeny všetkých kvapalín a oleja    

- výmeny všetkých filtrov    

- výmeny remeňov a reťazí, vrátane kladiek a príslušenstva  

- doplnenie kvapaliny do ostrekovačov v rámci iného servisného zásahu 

- doplnenie prevádzkových kvapalín (chladiaca, brzdová) 

- výmena sviečok 

- výmeny ložísk 

- výmeny spojky 

- opravy prevodovky (výmena asynchrónnych krúžkov a pod.)  

- výmeny žiaroviek a opravy elektrických rozvodov 

- výmena poškodeného výfuku 

- výmena gumičiek stieračov alebo líšt 

- oprava motorčeka stieračov 

- nastavenie zbiehavosti kolies (geometria) 

- nastavenie svetlometov 

- bežné malé opravy (nastavenie dovierania dverí, sťahovania okien, nastavenie 

volantu...) 

- výmena autobatérie 

- servis bŕzd (výmena brzdových platničiek, kotúčov, bubnov) 

- servis náprav a výmeny tlmičov 

- opravy štartéra, vrátane rozdeľovača 

- opravy ostatných elektronických zariadení 

- snímače a senzory 

- dezinfekcia a dopĺňanie náplní klimatizácií. 

 Forma úhrady služby je bezhotovostná. Finančné vyrovnanie prebieha medzi servisom 

a prenajímateľom.  

Pneuservis 
- splátka za pneumatiky, vrátane potrebného počtu letných ako aj zimných sád 

pneumatík na diskoch, skladovania sady letných / zimných pneumatík a súvisiacich 

služieb v závislosti od počtu najazdených kilometrov, 

- výmena zimných, resp. letných pneumatík 2 x ročne (pričom zimné pneumatiky 

musia byť na samostatných oceľových diskoch) vrátane ich vyváženia, skladovania 

a ich ďalšie výmeny, pričom 1 sada je kalkulovaná na nájazd cca 35.000 km, 

- výmena pneumatík sa uskutoční po opotrebovaní na predpísanú hodnotu podľa 

predpisu výrobcu a platných právnych predpisov. 
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Asistencia 
- prenajímateľ zabezpečí 24 hodinový “hot line info servis” prostredníctvom pevných 

a mobilných telefónnych liniek zamestnancov technického oddelenia prenajímateľa 

počas celej doby nájmu s pokrytím v Slovenskej republike a v Európe; súčasťou 

služby je aj cestná asistencia v prípade nehody alebo poruchy vozidla. 

4. V prípade, ak počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy bude ukončená výroba 

niektorého vozidla, ktoré prenajímateľ ponúkol vo svojej ponuke, prenajímateľ  ponúkne 

nájomcovi alternatívne vozidlo, ktoré bude najlepšie spĺňať technické parametre 

a vlastnosti uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktoré plne nahradí pôvodné vozidlo. 

5. Vozidlo musí byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a musí obsahovať 

povinnú výbavu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

6. Prenajímateľ je oprávnený rozšíriť rozsah ním poskytovaných alebo zabezpečovaných 

služieb najskôr jeden rok od nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy, uzatvorenej na 

základe tejto Rámcovej dohody, za predpokladu,  že výška splátky nájomcu  po rozšírení 

rozsahu prenajímateľom poskytovaných alebo zabezpečovaných služieb neprekročí výšku 

splátky za služby, ktoré sú predmetom pôvodnej čiastkovej zmluvy. 

 

Čl. V 

Uzatváranie čiastkových zmlúv 

1. Plnenie v zmysle tejto Rámcovej zmluvy môže byť nájomcovi poskytnuté len na základe 

uzatvorenej čiastkovej zmluvy - Nájomnej zmluvy v zmysle čl. VI. tejto Rámcovej 

zmluvy.  

2. Prenajímateľom nevzniká uzatvorením tejto Rámcovej zmluvy právny nárok na 

uzatvorenie čiastkovej zmluvy. Čiastková zmluva bude uzatvorená na základe súťaže 

prenajímateľov.  

3. Nájomca písomne vyzve prenajímateľov na predloženie ponúk na uzatvorenie čiastkových 

zmlúv. Vo výzve na predkladanie ponúk nájomca stanoví predmet čiastkových zmlúv  

a stanoví primeranú lehotu na  predloženie ponuky.  Súťaž môže byť vyhlásená pre 

uzatvorenie viacerých čiastkových zmlúv súčasne. Pri určení lehoty na predkladanie 

ponúk nájomca vezme do úvahy zložitosť predmetu čiastkových zmlúv, množstvo  

čiastkových zmlúv, čas potrebný na vypracovanie a poslanie ponúk. 

4. Prenajímateľ môže v stanovenej lehote na predkladanie ponúk  predložiť svoju ponuku. 

Ponuka sa musí vzťahovať na celý predmet súťaže. Ponuka musí napĺňať kritéria 

a podmienky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk. Predloženú ponuku prenajímateľ 

nemôže meniť ani odvolať. Na ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk sa neprihliada. 

5. Nájomca vyberie najvýhodnejšiu z predložených ponúk. Za najvýhodnejšiu ponuku  sa 

považuje návrh s najnižšou cenou nájomného. Cena nájomného navrhnutá prenajímateľom 

v ponuke nesmie prekročiť cenu, uvedenú v prílohe č. 2 tejto Rámcovej zmluvy.  

6. Čiastkové zmluvy budú uzatvorené na základe najvýhodnejšej ponuky prenajímateľa.  

Výsledok súťaže nájomca písomne oznámi prenajímateľom. V prípade rovnosti cenových 

ponúk nájomca vyberie ponuku ktorá mu najviac vyhovuje. Nájomca je oprávnený 
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odmietnuť všetky predložené ponuky. V prípade ak ani jeden z predávajúcich nepredloží  

v stanovenej lehote ponuku, čiastková zmluva bude uzatvorená s prenajímateľom, ktorý 

najnižšiu cenu dohodol pri uzatváraní Rámcovej hody.  

 

 

Čl. VI 

Predmet plnenia čiastkových zmlúv  

 

1. DEFINÍCIE POJMOV 

1.1 Na účely tejto Rámcovej zmluvy sa  budú mať pojmy s veľkým počiatočným písmenom 

uvedené nižšie v tomto bode nasledujúci význam: 

 Nájomná zmluva/Zmluva znamená zmluvu o nájme dopravného prostriedku uzavretú 

medzi prenajímateľom a nájomcom na konkrétne Vozidlo. Jedná sa o čiastkovú zmluvu 

uzatvorenú postupom v zmysle čl. V. tejto rámcovej zmluvy 

 Nájomné znamená pravidelné platby platené nájomcom prenajímateľovi za užívanie 

vozidla v zmysle Nájomnej zmluvy, vrátane technických a asistenčných služieb spojených 

s nájmom. 

 Pracovný deň znamená ľubovoľný deň v týždni okrem soboty, nedele, štátnych sviatkov a 

dní pracovného pokoja Slovenskej republiky. 

 Vozidlo znamená dopravný prostriedok špecifikovaný v Nájomnej zmluve. 

 

1.2 Ak sú jednotlivé pojmy zadefinované v jednotnom čísle, budú mať pojmy v množnom čísle 

uvedené s veľkým začiatočným písmenom rovnaký význam, ako pojmy v jednotnom čísle a 

naopak. 

 

2. PREDMET NÁJOMNEJ ZMLUVY  

 

2.1 Predmetom Nájomnej zmluvy bude záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné 

užívanie nové Vozidlo s príslušenstvom, vybavením a príslušnými dokladmi špecifikovanými 

v Nájomnej zmluve,  ako i poskytovať nájomcovi dohodnuté technické a asistenčné služby 

týkajúce sa prenajatého Vozidla a záväzok nájomcu Vozidlo s príslušenstvom, vybavením a 

príslušnými dokladmi od prenajímateľa prevziať na dočasné užívanie a platiť prenajímateľovi 

za užívanie Vozidla cenu (ďalej aj ako „ Nájomné“), a to všetko spôsobom a za podmienok 

stanovených v Rámcovej zmluve a v Nájomnej zmluve. 

 

3. UZATVÁRANIE A DOBA PLATNOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY  

 

3.1 Nájomné zmluvy sa ako čiastkové zmluvy k tejto rámcovej dohode uzatvárajú postupom 

podľa čl. V. tejto Rámcovej zmluvy.  

3.2 Zmluva musí byť uzavretá najneskôr do pätnástich (15) Pracovných dní po doručení výsledku 

súťaže ponúk úspešnému prenajímateľovi.   
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3.3 Zmluva sa stane platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami prenajímateľa 

a nájomcu a účinnou dňom zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Nájom začína 

odovzdaním Vozidla nájomcovi, najneskôr však desiaty (10) deň po márnom uplynutí dňa, ku 

ktorému mal nájomca na základe písomnej výzvy prenajímateľa Vozidlo prevziať do 

užívania.  

 

3.4 Odo dňa prevzatia Vozidla je nájomca povinný platiť prenajímateľovi Nájomné. 

 

3.5 Čiastková zmluva bude platiť počas doby dohodnutej zmluvnými stranami. Zmluvné strany 

čiastkovej zmluvy výslovne prehlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti sa budú po zániku 

rámcovej dohody naďalej spravovať jej ustanoveniami. Zánik rámcovej dohody nemá vplyv 

na platnosť a účinnosť uzatvorenej čiastkovej zmluvy. 

 

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA 

 

4.1 Bez zbytočného odkladu po uzavretí Nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný Vozidlo, 

ktoré je jej predmetom, kúpiť a následne písomne oznámiť nájomcovi dátum a miesto (ak 

nebude stanovené inak, bude ním adresa dodávateľa, respektíve predajcu Vozidla), kde je 

možné Vozidlo prevziať. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi Vozidlo najneskôr do 

4 mesiacov odo dňa účinnosti Nájomnej zmluvy. V prípade omeškania s odovzdaním vozidla 

je prenajímateľ povinný zaplatiť nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 50% ročného 

nájomného za príslušné nedodané Vozidlo. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok nájomcu na náhradu škody v plnom rozsahu. Ak je toto omeškanie dlhšie než štyri (4) 

mesiace po určenom dátume prevzatia Vozidla, nájomca je oprávnený od Nájomnej zmluvy 

odstúpiť. 

 

4.2 O odovzdaní a prevzatí Vozidla vyhotoví prenajímateľ písomný protokol o odovzdaní a 

prevzatí Vozidla (ďalej len “Protokol”). Protokol podpíšu prenajímateľ aj nájomca 

prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. Podpísaním Protokolu oboma oprávnenými 

zástupcami prenajímateľa a nájomcu dochádza k odovzdaniu Vozidla nájomcovi a jeho 

prevzatiu zo strany nájomcu, pričom od tohto momentu nájomca nesie zodpovednosť za 

stratu, poškodenie alebo zničenie Vozidla, ako aj zodpovednosť vyplývajúcu z prevádzky 

Vozidla. Prenajímateľ i nájomca zodpovedajú za správnosť identifikačných údajov uvedených 

v Protokole, najmä za uvedenie dátumu a hodiny prevzatia Vozidla, za uvedenie čísla 

karosérie Vozidla, čísla motora, čísla evidenčnej značky Vozidla, prípadne iných skutočností 

uvedených v Protokole. Prenajímateľ i nájomca zodpovedajú za to, že Protokol bude 

podpísaný výhradne ich oprávnenými zástupcami. Prenajímateľ zodpovedá za to, že Protokol 

bude podpísaný oprávneným zástupcom dodávateľa. 

 

4.3 Ak nedôjde k podpísaniu Protokolu, ale nájomca začne Vozidlo používať alebo ak nájomca 

Vozidlo fyzicky prevezme, deň takého fyzického prevzatia alebo začatia používania Vozidla 

nájomcom sa považuje za prevzatie Vozidla nájomcom. Prenajímateľ v takomto prípade 
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vyhotoví a podpíše Protokol a zašle jeden jeho rovnopis nájomcovi. Pre platnosť Protokolu, 

a teda i účinnosť Nájomnej zmluvy, sa v takomto prípade podpis nájomcu na Protokole 

nevyžaduje. 

 

4.4 Pokiaľ sa v Nájomnej zmluve zmluvné strany nedohodnú inak, súčasne s Vozidlom budú 

nájomcovi odovzdané najmä nasledovné doklady: osvedčenie o evidencii Vozidla, doklad o 

uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového Vozidla (obsahujúci tzv. bielu a zelenú kartu), tabuľky s evidenčným číslom, 

návod na používanie Vozidla, servisná knižka, kľúč od Vozidla (všetky originály), doklad o 

uzavretí havarijného poistenia, diaľničná známka.  

 

4.5 Ak nájomca neprevezme Vozidlo ani na desiaty (10) deň po márnom uplynutí dňa, ku 

ktorému bol vyzvaný Vozidlo prevziať, je povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady 

súvisiace s uložením Vozidla, a to vrátane nákladov na jeho údržbu a  Nájomné. Ak nájomca 

neprevezme Vozidlo ani v lehote tridsiatich (30) dní po márnom uplynutí dňa, ku ktorému bol 

písomne vyzvaný na prevzatie Vozidla, prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a 

nájomca je povinný okrem nákladov na uloženie a údržbu Vozidla nahradiť prenajímateľovi 

aj všetky s tým spojené ostatné vzniknuté náklady, prípadnú škodu  to všetko vo výške 

preukázanej prenajímateľom. 

 

4.6 Podpísaním Protokolu nájomca potvrdzuje prevzatie vozidla a vyjadruje svoj súhlas s tým, že 

Vozidlo v plnom rozsahu zodpovedá podmienkam uvedeným v Nájomnej zmluve a že bol 

riadne oboznámený so všetkými podmienkami a pravidlami používania Vozidla, vrátane 

príslušného návodu výrobcu. 

 

5. UŽÍVANIE VOZIDLA 

 

5.1 Počas trvania Zmluvy, ako aj po jej zániku, zostáva Vozidlo vo výlučnom vlastníctve 

prenajímateľa. 

 

5.2 Nájomca sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy nebude s Vozidlom nakladať žiadnym iným 

spôsobom, než je dohodnuté v Rámcovej zmluve alebo v Zmluve, najmä ho nesmie predať, 

zameniť, darovať, dať do podnájmu, požičať, vypožičať alebo akýmkoľvek iným spôsobom 

prenechať do používania tretej osobe, založiť ho alebo ho inak zaťažiť akýmikoľvek právami 

tretích osôb. V prípade výkonu rozhodnutia na majetok nájomcu je nájomca povinný zreteľne 

a jasne Vozidlo označiť a vyčleniť zo svojho majetku tak, aby Vozidlo nemohlo byť 

predmetom výkonu žiadneho rozhodnutia  rovnako je povinný vykonať všetky opatrenia, aby 

sa vozidlo nestalo súčasťou súpisu majetku (konkurzných) podstát. 

 

5.3 Nájomca je oprávnený Vozidlo zveriť do užívania svojim zamestnancom, členom jeho 

korporatívnych orgánov alebo iným nájomcom písomne určeným osobám. Nájomca je v 

každom prípade povinný zabezpečiť, aby všetky uvedené fyzické osoby spĺňali všetky 
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predpoklady pre užívanie Vozidla kladené príslušnými právnymi predpismi (najmä vodičské 

oprávnenie príslušného typu). Nájomca je zároveň povinný s takýmito osobami používajúcimi 

Vozidlo uzavrieť zmluvu, ak je podľa osobitného právneho predpisu vyžadovaná, a 

zabezpečiť, aby tieto osoby absolvovali všetky požadované školenia. Za akékoľvek porušenie 

týchto povinností osobami, ktorým nájomca zveril používanie Vozidla podľa tohto článku, 

zodpovedá úplne a v plnom rozsahu nájomca. 

 

5.4 Nájomca a ani osoby, ktorým nájomca umožnil užívať Vozidlo, nie sú oprávnení užívať 

Vozidlo v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy a 

Rámcovej zmluvy. Vo Vozidle je najmä zakázané fajčiť, či vykonávať iné činnosti, ktoré by 

potenciálne mohli viesť ku vzniku škody na Vozidle alebo by mohli viesť k opotrebeniu 

Vozidla nad obvyklú mieru. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je 

nájomca povinný uhradiť spôsobenú škodu. 

 

6. OPRÁVNENIA A POVINNOSTI NÁJOMCU 

 

6.1 Nájomca je oprávnený užívať Vozidlo výhradne v súlade s Rámcovou zmluvou a Zmluvou, 

príslušnými právnymi predpismi, v súlade s povahou, určením a vlastnosťami Vozidla, 

návodom na použitie vydaným výrobcom Vozidla a dodržiavať všetky povinnosti stanovené 

všeobecne záväznými právnymi predpismi v súvislosti s prevádzkou Vozidla s výnimkou 

povinných prehliadok - EK a STK a ďalších povinností, ktoré má podľa tejto zmluvy plniť 

prenajímateľ.  

 

6.2 Nájomca nesie všetku zodpovednosť, občianskoprávnu, trestnoprávnu aj finančnú, pre prípad 

akejkoľvek nehody a jej následkov, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s používaním Vozidla, 

a to bez ohľadu na príčiny alebo okolnosti, ktoré priamo alebo nepriamo k nehode viedli. V 

prípade vzniku akejkoľvek škody spôsobenej prevádzkou Vozidla sa za prevádzkovateľa 

Vozidla v zmysle ustanovenia § 427 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) bude považovať výlučne nájomca. Pokiaľ 

by však napriek uvedenému bol voči prenajímateľovi uplatnený akýkoľvek nárok na náhradu 

škody alebo vyvodená akákoľvek zodpovednosť z dôvodov majúcich pôvod v užívaní 

Vozidla nájomcom zo strany tretích osôb, štátnych orgánov alebo súdov, nájomca je povinný 

nahradiť prenajímateľovi všetku škodu (vrátane všetkých nákladov vynaložených na obranu 

proti vzneseným nárokom a uplatnenej zodpovednosti), ktorá mu tým vznikne. 

 

6.3 Nájomca je oprávnený používať Vozidlo iba na území Slovenskej republiky a dočasne aj 

mimo územia Slovenskej republiky. Ak sa Vozidlo bude nepretržite používať mimo územia 

Slovenskej republiky po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní, nájomca je povinný vyžiadať si na 

to vopred písomný súhlas prenajímateľa. V prípade používania Vozidla mimo územia 

Slovenskej republiky je nájomca povinný znášať všetky dodatočné náklady súvisiace 

používaním Vozidla mimo územia Slovenskej republiky (t.j. príslušné poistenia do 
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zahraničia, diaľničné poplatky, atď.), ako aj všetku škodu, ktorá môže vzniknúť z tohto 

užívania (napríklad odlišná výška poistného plnenia v prípade poistnej udalosti). 

 

6.4 Nájomca je povinný zabezpečiť starostlivosť o Vozidlo len v rozsahu v akom táto povinnosť 

nevyplýva pre prenajímateľa podľa tejto zmluvy, zabezpečiť starostlivosť o vozidlo v súlade 

s návodom na použitie od výrobcu Vozidla,  tankovať iba pre Vozidlo predpísané pohonné 

hmoty, dopĺňať iba pre Vozidlo predpísané kvapaliny, ktoré nie je povinný dopĺňať 

prenajímateľ, umožniť prenajímateľovi zabezpečenie vykonania všetkých pre Vozidlo 

predpísaných garančných servisných prehliadok, pravidelných technických kontrol a kontrol 

emisií, umožniť prenajímateľovi zabezpečiť pravidelnú údržbu a výmenu pneumatík (vrátane 

výmeny zimných a letných pneumatík). Nájomca je povinný používať iba pneumatiky 

predpísaného typu a rozmeru stanovených výrobcom Vozidla. Iný typ pneumatiky, než 

odporúčaný prenajímateľom, môže nájomca použiť len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase prenajímateľa. Nájomca je povinný prenajímateľovi písomne a bez omeškania 

oznámiť všetky vady, škody, nehody na Vozidle, potrebu vykonania opráv, údržby Vozidla a 

podobne. Ak nájomca ktorúkoľvek z vyššie uvedených povinností poruší, zodpovedá 

prenajímateľovi za všetky škody, ktoré následkom toho vzniknú. 

 

6.5 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť Servis, Pneuservis a Asistenciu v rozsahu stanovenom 

v čl IV. ods. 3 Rámcovej dohody. Plnenie povinností, na ktoré sa záväzok prenajímateľa 

podľa predchádzajúcej vety nebude vzťahovať, je povinný i naďalej zabezpečovať 

prenajímateľ.. 

 

6.6 Nájomca je povinný znášať všetky náklady vzniknuté v dôsledku porušenia právnych 

predpisov, ktoré sa týkajú prevádzky a používania Vozidla, a to vrátane pokút alebo iných 

dôsledkov priestupkových, správnych alebo súdnych konaní. 

 

6.7 Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

vykonávať na Vozidle akékoľvek úpravy alebo zmeny, a to vrátane lakovania a/alebo 

nápisov, mimo označenia vozidiel v súlade s dizajnom manuálom nájomcu. Po zániku 

Zmluvy je  nájomca povinný uviesť Vozidlo do pôvodného stavu, ak sa písomne nedohodne s 

prenajímateľom inak. Prenajímateľ však v žiadnom prípade nie je povinný hradiť nájomcovi 

náklady na také úpravy alebo zmeny. 

 

6.8 V Nájomnej zmluve bude okrem celkovej doby nájmu dohodnutý vždy aj maximálny 

predpokladaný počet kilometrov najazdených na Vozidle, a to za  celú dobu trvania nájmu. 

Maximálny predpokladaný počet najazdených kilometrov bude pri uzatváraní Nájomnej 

zmluvy navrhnutý nájomcom. Nájomca je v tejto súvislosti povinný: 

6.8.1 Zachovávať v plnom funkčnom stave technické zariadenie merajúce počet najazdených 

kilometrov na Vozidle a s týmto zariadením nijako nemanipulovať. 

6.8.2 Najneskôr do dvoch (2) dní informovať prenajímateľa o akejkoľvek chybe alebo 
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poškodení technického zariadenia merajúceho počet najazdených kilometrov na 

Vozidle. 

6.8.3 Jedenkrát ročne zasielať prenajímateľovi stav kilometrov k poslednému dňu mesiaca pri 

všetkých Vozidlách, ktoré nájomca užíva na základe Nájomnej zmluvy alebo Zmlúv. 

6.8.4 Umožniť prenajímateľovi na požiadanie fyzickú kontrolu stavu najazdených kilometrov 

na Vozidle. 

 

6.9 Ak nájomca poruší povinnosti uvedené v bode 6.8 a ak nebude možné zistiť skutočný počet 

najazdených kilometrov na Vozidle, bude sa vychádzať z denného priemeru najazdených 

kilometrov stanoveného v Rámcovej zmluve, prípadne v Nájomnej zmluve. 

 

6.10 Nájomca je oprávnený požadovať od Prenajímateľa zmenu farebného prevedenia motorových 

vozidiel špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto zmluvy u maximálne 2 % z celkového objemu 

vozidiel uvedených v tejto zmluve bez zmeny ceny nájmu vozidla 

7. OPRÁVNENIA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA 

 

7.1 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby Vozidlo bolo nájomcovi odovzdané v stave 

spôsobilom na jeho prevádzku a užívanie, ktorý je bližšie špecifikovaný v Nájomnej zmluve. 

 

7.2 Počas trvania Nájomnej zmluvy je prenajímateľ oprávnený kontrolovať stav a spôsob 

užívania Vozidla, a to po predbežnom upozornení nájomcu. Nájomca je povinný také 

kontroly umožniť.   Práva Prenajímateľa vyplývajúce z tohto bodu nie je prenajímateľ 

oprávnený uplatňovať nad rámec bežných kontrol zodpovedajúcich dohodnutému spôsobu 

používania Vozidla. 

 

7.3 Prenajímateľ je povinný postúpiť na nájomcu všetky práva vyplývajúce zo záruk za kvalitu 

Vozidla poskytnutých výrobcom, respektíve predajcom, pokiaľ nie je medzi nimi dohodnuté 

inak. 

 

7.4 Prenajímateľ je oprávnený rozšíriť rozsah ním poskytovaných alebo zabezpečovaných služieb 

najskôr jeden rok od nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy, uzatvorenej na základe tejto 

rámcovej dohody, za predpokladu, že výška splátky nájomcu po rozšírení rozsahu 

prenajímateľom poskytovaných alebo zabezpečovaných služieb neprekročí výšku splátky za 

služby, ktoré sú predmetom pôvodnej čiastkovej zmluvy.  

 

Čl. VII 

Spôsob tvorby ceny  

 

1. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi Nájomné, ako cenu  za užívanie Vozidla a 

poskytovanie technických a asistenčných služieb spojených s nájmom v zmysle podmienok 

dohodnutých v Rámcovej zmluve a v Zmluve. 
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2. Výška Nájomného sa dohodne v Nájomnej zmluve v závislosti od typu Vozidla, doby 

prenájmu a dohodnutého maximálneho predpokladaného počtu najazdených kilometrov, ako 

i poskytovaných servisných a asistenčných služieb. 

 

3. K Nájomnému bude pri ich fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) 

vo výške podľa platných právnych predpisov. 

 

4. Všetky platby v zmysle Rámcovej zmluvy a Zmluvy sa budú uskutočňovať výlučne v eurách. 

 

 

Čl. VIII  

Platobné podmienky a náhrada škody 

 

1. Nájomné 

1.1 Nájomné vrátane DPH je splatné mesačne, a to na základe faktúry - daňového dokladu 

vystaveného prenajímateľom s dátumom dodania vždy k poslednému  dňu mesiaca, za ktorý 

sa Nájomné platí. Lehota splatnosti Nájomného je štrnásť (14) dní odo dňa doručenia faktúry 

nájomcovi. Prenajímateľ vystaví faktúru nájomcovi najskôr v prvý deň mesiaca, v ktorom 

dôjde ku vzniku daňovej povinnosti s DPH podľa tohto bodu Zmluvy. Príslušná časť 

Nájomného za obdobie v prvom mesiaci trvania nájmu  za obdobie od prevzatia Vozidla do 

konca mesiaca bude fakturovaná s dátumom dodania k poslednému dňu mesiaca, so 

splatnosťou štrnásť (14) dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra musí obsahovať náležitosti 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z., je nájomca 

oprávnený ju vrátiť prenajímateľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

alebo doplnenej faktúry nájomcovi v požadovanom stave. 

1.2 Nájomné sa platí prevodom na účet. 

1.3 V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pre 

účely stanovenia vzniku daňovej povinnosti je prenájom opakovane dodávanou službou. 

1.4 V prípade omeškania nájomcu s úhradou Nájomného je tento povinný zaplatiť 

prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,026 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

1.5 Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú v Rámcovej zmluve inak, nájomca je povinný 

zaplatiť prenajímateľovi Nájomné bez ohľadu na to, či dochádza k skutočnému užívaniu 

Vozidla. 

1.6 Ak počas doby trvania Nájomnej zmluvy dôjde k zmene vo výške najazdených kilometrov 

a to porovnaním predpokladaného počtu najazdených kilometrov, určeného na základe 

priemernej mesačnej hodnoty skutočne najazdených kilometrov  a celkovým počtom pôvodne 

kalkulovaných kilometrov pri uzatváraní Nájomnej zmluvy o viac ako 10%, sú prenajímateľ 

a nájomca povinní pristúpiť k optimalizácii mesačných splátok. 
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1.7 Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú v Rámcovej zmluve inak, nájomca je povinný 

zaplatiť prenajímateľovi Nájomné v plnej výške bez ohľadu na to, či nájomca požadoval od 

prenajímateľa poskytnutie konkrétnych služieb. 

1.8 Priame náklady vynaložené prenajímateľom v súvislosti s poskytovaním technických a 

asistenčných služieb, ktoré nie sú zohľadnené v Nájomnom,  je prenajímateľ oprávnený v 

zmysle Zmluvy alebo Rámcovej zmluvy refakturovať nájomcovi, budú nájomcovi 

fakturované najskôr nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom boli prenajímateľom 

vynaložené. V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov priame náklady na technické a asistenčné služby predstavujú hodnotu plnenia  

zabezpečeného prenajímateľom pre nájomcu v zmysle § 9 ods. 4 citovaného zákona. Lehota 

splatnosti priamych nákladov je štrnásť (14) dní odo dňa doručenia faktúry. 

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že budú priebežne vyhodnocovať  škodový  priebeh poistenia 

vozidiel a v prípade nepriaznivého škodového priebehu ( nad 70%) má  prenajímateľ  právo 

jednostranne zvýšiť  ročné poistné. 
 

2. Zodpovednosti nájomcu a prenajímateľa 

 

2.1 Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom alebo treťou 

osobou v súvislosti s prevádzkou a používaním Vozidla. 

 

2.2 Nájomca je zodpovedný iba za škody, ktoré nie sú kryté povinným zmluvným poistením, 

alebo ak je v Nájomnej zmluve dohodnuté, že Nájomné zahŕňa aj náklady spojené s 

havarijným poistením Vozidla, je zodpovedný iba za škody, ktoré nie sú ani kryté havarijným 

poistením ani povinným zmluvným poistením. 

 

2.3 Nájomca je zodpovedný vždy v prípade škody: 

a) spôsobenej úmyselným konaním nájomcu alebo ním poverených osôb; 

b) vzniknutej v prípade, že Vozidlo bolo použité v čase škodovej udalosti na trestnú 

činnosť osôb konajúcich v mene alebo z poverenia nájomcu; 

c) vzniknutej v prípade, že vodič Vozidla nemal v čase vzniku škodovej udalosti 

predpísané vodičské oprávnenie; 

d) vzniknutej v prípade, že Vozidlo bolo použité na vojenské účely; 

e) spôsobenej pri prípravnej jazde alebo na pretekoch akéhokoľvek druhu alebo súťažiach 

s rýchlostnou skúškou; 

f) spôsobenej funkčným namáhaním Vozidla nad primeranú mieru, nesprávnou obsluhou 

alebo údržbou v rozpore s predpismi výrobcu Vozidla; 

g) spôsobenej nepovolenými úpravami Vozidla. 
 

Čl. IX 

Riadenie poistného rizika a likvidácia škôd 

 

1 Prenajímateľ zabezpečí uzavretie zmluvy na povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie 
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a poistenie sedadiel.  

2 Prenajímateľ zabezpečí aj všetky služby spojené s poistením predmetu nájmu. Od nájomcu sa 

nevyžaduje žiadne dodatočné poistenie a tiež vybavovanie poistných udalostí s výnimkou jej 

nahlásenia prenajímateľovi, poisťovni alebo iným orgánom podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

3 Nájomca a prenajímateľ sa dohodnú na spoluúčasti nájomcu pri poistných udalostiach na 

predmete nájmu vo výške uvedenej v Zmluve. 

4 Nájomca je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonať všetky potrebné opatrenia 

k jej odvráteniu alebo obmedziť výšku vzniknutej škody podľa svojich možností. 

5 Nájomca berie na vedomie, že poistné plnenie môže byť znížené: 

a) v prípade porušenia povinnosti nájomcu bez zbytočného odkladu, maximálne však do 

10 dní, nahlásiť poistnú udalosť prenajímateľovi, prípadne podľa pokynov najneskôr do 

15 dní priamo poisťovateľovi, 

b) ak nájomca alebo ním poverená osoba nepravdivo alebo neúplne uvedie podstatné 

skutočnosti, týkajúce sa vzniku nárokov na poistné plnenie alebo jeho výšky; 

c) ak v čase škodovej udalosti viedla Vozidlo osoba pod vplyvom alkoholu alebo 

návykových látok (napríklad lieky s vyznačeným zákazom vedenia motorových 

vozidiel); 

d) aj v iných poisťovňou doložených prípadoch. 

 

6 Sumu, o ktorú bolo poistné plnenie znížené, je povinný zaplatiť v plnom rozsahu nájomca. 

 

7 V prípade vzniku poistnej udalosti sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť rokovanie s 

poisťovňou a Políciou v súvislosti so zaistením súvisiacej agendy.. 

 

8 Nájomca je povinný nahlásiť každú poistnú udalosť Polícii ihneď a Prenajímateľovi bez 

zbytočného odkladu telefonicky najneskôr do dvoch pracovných dní od dňa vzniku poistnej 

udalosti. Súčasne je nájomca povinný prostredníctvom internetu vyplniť formulár Hlásenie k 

škodovej udalosti, doložiť kópiu vodičského preukazu a prípadne doložiť ďalšiu písomnú 

dokumentáciu (napríklad policajnú správu). Pri odstraňovaní následkov poistnej udalosti 

konzultuje nájomca všetky postupy s prenajímateľom a riadi sa jeho pokynmi. Ak nájomca 

poruší túto povinnosť, zodpovedá prenajímateľovi za všetky škody, ktoré následkom takého 

konania vzniknú. 

 

9 Ak dôjde k poistnej udalosti, nájomca je povinný urobiť také opatrenia, aby sa škoda 

spôsobená touto udalosťou alebo v súvislosti s ňou už nezväčšovala. Nájomca je však 

povinný dokázať odôvodnenosť takých opatrení a uchovať poškodené časti Vozidla do doby 

prehliadky zástupcom príslušného servisu a poisťovne. Povinnosť nájomcu zaplatiť Nájomné 

v plnej výške nie je vznikom poistnej udalosti nijako dotknutá. 

 

10 Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi v plnej výške všetky náklady vyplývajúce z 

jeho spoluúčasti na poistnej udalosti podľa skutočných nákladov fakturovaných 
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príslušným servisom. Spoluúčasť prenajímateľa na každej poistnej udalosti je bližšie 

špecifikovaná v Nájomnej zmluve. 

 

11 Ak poistné plnenie poskytnuté poisťovňou nebude zodpovedať celkovej výške škody 

súvisiacej s krádežou, stratou, zničením alebo poškodením Vozidla alebo jeho vybavenia, 

alebo inej škody spôsobenej nájomcom alebo treťou osobou v súvislosti s používaním 

Vozidla, alebo škody spôsobenej tretej osobe v súvislosti s používaním Vozidla, nájomca 

bude povinný nahradiť prenajímateľovi (a/alebo dotknutej poškodenej tretej strane) časť 

spôsobenej škody, ktorá nie je krytá poistným plnením. 

 

12 Nájomca nesie plnú zodpovednosť za nedostatočnú ochranu Vozidla v rozpore s 

ustanoveniami poistnej zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom alebo prenajímateľom a 

poisťovňou alebo v rozpore s ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok poisťovne. 

Nájomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s podmienkami poistnej 

zmluvy a Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne, ktorých kópia musí byť 

nájomcovi poskytnutá pred podpisom Nájomnej zmluvy. . 

 

Čl. X 

Technické a asistenčné služby prenajímateľa 

 

Prenajímateľ sa zaväzuje poskytovať nájomcovi technické a asistenčné služby v rozsahu 

stanovenom v Rámcovej zmluve a/alebo v Nájomnej zmluve. Technické a asistenčné služby 

sa poskytujú v lehotách a spôsobom určeným v tejto Rámcovej zmluve a Nájomnej zmluve. 

Prenajímateľ môže zabezpečiť poskytovanie technických a asistenčných služieb aj 

prostredníctvom tretích osôb; v takomto prípade však zodpovedá, ako keby technické a 

asistenčné služby poskytoval on sám. 

 

1. Pravidelná údržba Vozidla podľa pokynov výrobcu a vykonávanie opráv súvisiacich s 

bežným opotrebením v závislosti od počtu najazdených kilometrov 
1.1 Prenajímateľ zabezpečí poskytnutie tejto služby prostredníctvom tretích osôb na za 

nasledovných podmienok: 

a) Nájomca berie na vedomie, že poskytnutie služby prostredníctvom príslušného 

servisu podlieha autorizácii. Autorizáciou sa na tieto účely rozumie overenie 

rozsahu opráv požadovaných nájomcom a predpokladaných nákladov, ktoré pred 

poskytnutím servisných služieb servis prenajímateľovi oznámi a ktoré 

prenajímateľ následne odsúhlasí. 

a) Náklady na ďalšie práce, ktoré prekročia rozsah autorizácie a ktoré budú 

nájomcom (alebo ním poverenou osobou) vyžiadané od servisu, je povinný 

zaplatiť servisu nájomca (alebo ním poverená osoba). Pred vykonaním týchto 

ďalších prác servisom je však nájomca (alebo ním poverená osoba) povinný 

vyžiadať si písomný súhlas prenajímateľa.  
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1.2 Záväzok prenajímateľa poskytovať služby sa nevzťahuje na nižšie uvedené služby a 

produkty: 

a) pohonné hmoty do Vozidla, kvapalina do ostrekovačov skiel, doplnenie oleja 

mimo pravidelnej servisnej prehliadky predpísanej výrobcom, špeciálne oleje a 

špeciálne kvapaliny (t.j. iné než odporučené výrobcom Vozidla), rovnako ako 

akékoľvek iné obohacujúce zmesi; 

b) opravy škôd zapríčinené použitím olovnatého benzínu (ak je Vozidlo vybavené 

katalyzátorom), nečistotami obsiahnutými v palivovom systéme a škody 

zapríčinené použitím nesprávneho paliva; 

c) umývanie a voskovanie Vozidla, systém zamedzujúci korodovaniu kapoty, 

čistenie vnútrajška Vozidla; 

d) opravy na poťahoch vo vnútri Vozidla, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu došlo 

pri inom použití než obvyklom; 

e) inštalácia, oprava alebo výmena príslušenstva, ktoré nie je súčasťou originálneho 

vybavenia Vozidla, alebo k poškodeniu ktorého došlo nesprávnym použitím, 

alebo ak dôjde k strate alebo odcudzeniu takéhoto príslušenstva (napríklad 

spätného zrkadla, reflektorov alebo svetiel, všetkých okien, puklíc na kolesá atď.), 

ibaže by išlo o poistnú udalosť; 

f) opravy škôd spôsobených ohňom, výtržnosťou a prírodnou živelnou pohromou, 

ku ktorým dôjde v dôsledku vonkajších okolností, ďalej preťažením Vozidla (nad 

schválenú prepravnú kapacitu), účasťou na športových pretekoch, prekročením 

maximálnej povolenej rýchlosti alebo nadmerným využitím jazdných vlastností 

Vozidla, než výrobca pre prevádzku Vozidla odporúča, ak tieto škody nie sú kryté 

poistnou zmluvou, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak; 

g) rozmiestnenie, výmena alebo oprava akýchkoľvek nápisov na Vozidle, ktoré sú 

určené na reklamné účely; 

h) náklady na poplatky za parkovanie Vozidla; 

i) oprava pneumatík, k poškodeniu ktorých dôjde mechanickým poškodením 

(napríklad prepichnutím, prerezaním a podobne). 

 

2. Výmena pneumatík 
a) Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať výmenu a skladovanie pneumatík na mieste 

určenom prenajímateľom, prípadne i nákup nových pneumatík, ak je to dohodnuté 

v Zmluve. 

b) Nárok nájomcu na výmenu pneumatík, a to iba predpísaného typu a rozmeru, 

stanovených výrobcom Vozidla a zodpovedajúcich kvalitou plánovanému množstvu 

najazdených kilometrov, vzniká najskôr za predpokladu, že kladná odchýlka od 

minimálnej výšky dezénu stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi bude 

nižšia než 10%. 

 

3. 24-hodinová cestná asistenčná služba 
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a) Cestnú asistenčnú službu je nájomca (respektíve ním poverená osoba) oprávnený využiť 

na základe telefonickej žiadosti na príslušnom telefónnom čísle. 

b) V rámci poskytovania tejto služby prenajímateľ zabezpečí odtiahnutie Vozidla v 

dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo straty funkcie jazdy. Poškodené Vozidlo 

bude odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu danej značky. Podmienkou pre 

využitie tejto služby je povinnosť nájomcu oznámiť túto skutočnosť na príslušnom 

telefónnom čísle. Ak k poruche alebo strate funkcie jazdy Vozidla dôjde z dôvodu 

porušenia povinností na strane nájomcu, či už úmyselného alebo z nedbanlivosti 

(napríklad nefunkčnosť akumulátora v dôsledku nevypnutia svetiel po vypnutí motora na 

Vozidle), nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady vzniknuté v 

súvislosti s odtiahnutím Vozidla a jeho uvedením do funkčného a bezporuchového stavu. 

c) Nárok na náhradné vozidlo v prípade nepojazdnosti je na maximálne 5 dní na asistenčný 

prípad  

d) Celkový limit na  jeden prípad je 500€ v SR / 500€ v zahraničí. 

 

4. Poskytnutie diaľničnej známky pre SR 
V rámci poskytnutia tejto služby prenajímateľ zabezpečí nájomcovi diaľničnú známku na 

Vozidlo pre územie Slovenskej republiky po dobu trvania Zmluvy. 

 

5. Zabezpečenie rokovania s poisťovňou v prípade vzniku poistnej udalosti 
V prípade vzniku poistnej udalosti prenajímateľ zabezpečí rokovanie s príslušnou poisťovňou. 

Prenajímateľ splnomocní nájomcu na zabezpečenie rokovania s Políciou v súvislosti s 

agendou poistnej udalosti. 

 

6. Správa vozového parku 
Prenajímateľ zabezpečí pre nájomcu spracovanie administratívy spojenej so službami 

operatívneho lízingu. Ak nie je dojednané v Rámcovej zmluve inak, táto služba pozostáva z 

nasledovného: 

– evidencia Vozidiel a administratíva s tým spojená; 

– riešenie poistných udalostí (ak je poskytovanie tejto služby dohodnuté); 

– reporting (v rozsahu dohodnutom v Rámcovej zmluve). 

 

Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

 

1 TRVANIE A UKONČENIE RÁMCOVEJ ZMLUVY A ZMLUVY 
 

1.1 Rámcová zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou jej zmluvných strán o ukončení jej platnosti, 

b) odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa bodov 1.3 a 1.4 tohto článku zmluvy 

c) uplynutím výpovednej lehoty tri (3) mesiace plynúcej od prvého dňa mesiaca 
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nasledujúceho po doručení písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán danej bez 

uvedenia dôvodu. 

 

1.2 Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou jej zmluvných strán o ukončení jej platnosti, 

c) uplynutím výpovednej lehoty tri (3) mesiace plynúcej od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán danej bez 

uvedenia dôvodu. 

d) v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Rámcovej zmluve alebo 

v Zmluve, 

e) zánikom Vozidla (úplné zničenie Vozidla) v prípade, že Vozidlo nie je poistené, 

f) v prípade odcudzenia alebo straty Vozidla okamihom, keď je prenajímateľovi doručené 

oznámenie príslušného orgánu činného v trestnom konaní o prerušení trestného stíhania 

podľa ustanovenia § 228 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov, 

g) v prípade totálnej škody, keď je prenajímateľovi doručené oznámenie o totálnej škode 

Vozidla z poisťovne. 

 

1.3 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak: 

a) nájomca poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy a 

nevykoná nápravu takéhoto porušenia ani v lehote desiatich (10) Pracovných dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy prenajímateľa na vykonanie nápravy; 

b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie voči 

nájomcovi, bolo začaté konkurzné konanie, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol 

zamietnutý alebo už vyhlásený konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku nájomcu, 

došlo k rozhodnutiu o zrušení nájomcu s likvidáciou,  

c) Vozidlo sa stane trvalo nespôsobilým pre prevádzku na pozemných komunikáciách v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi, respektíve uvedenie Vozidla do tohto stavu 

by vyžadovalo vynaloženie neprimerane vysokých nákladov; tým nie je dotknuté 

ustanovenie bodov 1.2 f), g) tohto článku. 

 

1.4 Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak: 

a) prenajímateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v Rámcovej zmluve alebo v Zmluve a 

nezabezpečí nápravu ani v lehote desiatich (10) Pracovných dní odo dňa doručení 

písomnej výzvy nájomcu na zabezpečenie nápravy; 

b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie voči 

prenajímateľovi, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý alebo už vyhlásený 

konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku prenajímateľa, došlo k rozhodnutiu o 

zrušení prenajímateľa s likvidáciou,  
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1.5 Právne účinky odstúpenia od Zmluvy/Rámcovej zmluvy nastávajú dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 

1.6 Odstúpenie od Zmluvy/Rámcovej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 

druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 

neplatné. 

 

1.7 Povinnosť doručiť odstúpenie od Zmluvy/Rámcovej zmluvy podľa tohto článku sa považuje 

v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od Zmluvy/Rámcovej zmluvy 

alebo odmietnutím odstúpenie od Zmluvy/Rámcovej zmluvy prevziať. Ak sa v prípade 

doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od 

Zmluvy/Rámcovej zmluvy ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú 

dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste 

uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie 

prenajímateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v čl. I tejto zmluvy a pre 

doručovanie nájomcovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v čl. I tejto 

zmluvy. 

 

1.8 Ustanoveniami odseku 1.7 tohto článku zmluvy sa bude spravovať aj doručovanie ostatných 

písomností medzi zmluvnými stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je 

v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecno – záväzných predpisov. 

 

1.9 Ukončením platnosti Zmluvy/Rámcovej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 

zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na 

zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky. 

 

 

2 ODOVZDANIE VOZIDLA PRENAJÍMATEĽOVI 
 

2.1 V prípade vrátenia Vozidla späť prenajímateľovi, najneskôr však v deň zániku Zmluvy (s 

výnimkou prípadu uvedeného v bode 1.2 písm. e) tohto článku), je nájomca povinný fyzicky 

odovzdať Vozidlo spolu s príslušenstvom a vybavením späť prenajímateľovi, ako aj všetky 

doklady týkajúce sa Vozidla a jeho používania, najmä osvedčenie o evidencii Vozidla (tzv. 

technický preukaz), tabuľky s evidenčným číslom, doklad o uzavretí povinného zmluvného 

poistenia, prípadne doklad o uzavretí havarijného poistenia, návod na použitie Vozidla, 

servisnú knižku, prípadne aj iné veci uvedené v Zmluve a všetky kľúče od Vozidla; ak bola 

súčasťou výbavy Vozidla aj sada sezónnych pneumatík (zimné/letné), nájomca je povinný 

tieto odovzdať prenajímateľovi spolu s Vozidlom; 

 

2.2 Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi Vozidlo na svoje náklady a nebezpečenstvo, a 

to na mieste, ktoré určí prenajímateľ. 
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2.3 Nájomca je povinný vrátiť Vozidlo v riadnom technickom a prevádzkovom stave, v akom sa 

nachádzalo ku dňu jeho odovzdania nájomcovi, s ohľadom na bežné opotrebenie 

zodpovedajúce riadnemu užívaniu Vozidla v súlade s Rámcovou zmluvou a Zmluvou. 

Odovzdanie Vozidla je potrebné dohodnúť s prenajímateľom vopred minimálne 5 dní pred 

termínom odovzdania vozidla, nakoľko na preberaní vozidla sa zúčastní nezávislá znalecká 

organizácia určená prenajímateľom. Karoséria odovzdávaného Vozidla ako aj jeho interiér 

musia byť čisté, aby bolo možné detailne zaznamenať technický stav Vozidla do Zápisu o 

prevzatí Vozidla prenajímateľ je povinný nájomcovi písomne potvrdiť prevzatie Vozidla. 

Zápis o prevzatí Vozidla vyhotoví  nezávislá znalecká organizácia /nezávislý znalec a podpíšu 

ho oprávnení zástupcovia prenajímateľa aj nájomcu. Zápis musí obsahovať stav Vozidla, 

počet najazdených kilometrov, opis zjavných chýb a vád Vozidla, ako aj upozornenie 

nájomcu na skryté i ďalšie chyby a vady Vozidla, ktoré by sa podľa jeho vedomostí mohli 

objaviť v budúcnosti pri ďalšom používaní Vozidla. Prenajímateľ prevezme Vozidlo, keď 

všetky poškodenia z poistných udalostí, ktoré boli nahlásené na dané Vozidlo, boli odstránené 

a s poisťovňou riadne vysporiadané. Odovzdaním Vozidla nájomca vyhlasuje, že boli 

nahlásené všetky poistné udalosti týkajúce sa Vozidla. Do doby odstránenia poškodení a 

odovzdania Vozidla má prenajímateľ právo fakturovať nájomcovi Nájomné. Prenajímateľ je 

podľa vlastného uváženia oprávnený prevziať Vozidlo od nájomcu aj v prípade, že všetky 

poistné udalosti týkajúce sa Vozidla neboli nahlásené a/alebo vysporiadané, alebo ak 

poškodenie Vozidla nebolo odstránené; prevzatie Vozidla prenajímateľom v takomto prípade 

však nemá žiaden vplyv na povinnosť nájomcu uhradiť prenajímateľovi všetku spôsobenú 

škodu. Zodpovednosť za všetky chyby, poškodenia a vady zistené na Vozidle pri a po jeho 

odovzdaní prenajímateľovi v celom rozsahu znáša nájomca, ktorý je povinný nahradiť 

prenajímateľovi škodu vyčíslenú Nezávislou znaleckou organizáciou v plnej výške, okrem 

časti náhrady škody uhradenej poisťovňou. Náklady na činnosť nezávislej znaleckej 

organizácii hradí prenajímateľ. 

 

2.4 Ak nájomca vykonal akékoľvek zmeny alebo úpravy na Vozidle, prenajímateľ je oprávnený 

na nájomcovi požadovať, aby: 

a) na svoje vlastné náklady vrátil Vozidlo do jeho pôvodného stavu, alebo 

b) Vozidlo aj s týmito zmenami a úpravami odovzdal prenajímateľovi bez protihodnoty; 

pričom nájomca je povinný a sa zaväzuje požiadavkám prenajímateľa plne vyhovieť. 

 

2.5 Ak nájomca neposkytne potrebnú súčinnosť pri odovzdaní Vozidla späť prenajímateľovi, 

spočívajúcu v tom, že neumožní prenajímateľovi Vozidlo prevziať v termíne a na mieste 

stanovenom prenajímateľom, prenajímateľ je oprávnený prevzatie Vozidla zabezpečiť a 

uskutočniť sám. Za týmto účelom dáva nájomca prenajímateľovi súhlas na vstup do svojich 

(vlastných alebo prenajatých) priestorov, resp. na svoje (vlastné alebo prenajaté) pozemky. 

 

2.6 Ak je nájomca v omeškaní s plnením ktorejkoľvek z povinností uvedených v bode 2 tohto 

Článku, je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky odôvodnené preukázané náklady, ako 

i náhradu nákladov spojených so zmarením výkonu nezávislej znaleckej organizácii. 
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2.7 Ak nájomca neodovzdá Vozidlo prenajímateľovi ku dňu skončenia nájmu, je bez ďalšieho 

vyzvania povinný platiť nájomné až do odovzdania Vozidla prenajímateľovi. 

 

 

3 NÁROKY V DÔSLEDKU PREDČASNÉHO ZÁNIKU ZMLUVY 
 

3.1 Ak dôjde k zániku Zmluvy pred uplynutím doby jej platnosti z dôvodu, ktorý je na strane 

nájomcu alebo z dôvodov uvedených v bode 1.3 písm. a), b) tohto článku, nájomca je povinný 

zaplatiť prenajímateľovi z titulu náhrady škody za predčasný zánik Zmluvy sumu, ktorej 

výška sa určí pomocou vzorca uvedeného v bode 3.2 tohto článku zmluvy a za podmienok 

uvedených ďalej bode 3 tohto článku. 

 

3.2 Vzorec pre výpočet náhrady za predčasný zánik Zmluvy je nasledovný: 

 

CV x 0,4 x PM 

DN - 4 

Význam symbolov: 

CV - celková výška Nájomného (vrátane DPH ku dňu výpočtu) vypočítaná pre celú dobu 

nájmu (s možnosťou úprav tejto doby, keď sa prihliadne aj na možné úpravy Zmluvy 

vyplývajúce z jej dodatkov). 

PM - počet mesiacov zostávajúcich do uplynutia pôvodne dohodnutej doby platnosti 

Zmluvy (každý začatý mesiac, v ktorom sa Vozidlo používa, sa bude brať ako celý mesiac), 

keď sa prihliadne aj na možné úpravy Zmluvy vyplývajúce z jej dodatkov. 

DN - pôvodná doba nájmu v mesiacoch stanovená v Zmluve (s možnosťou úprav tejto doby 

podľa dodatkov Zmluvy). 

 

3.3 Sumu stanovenú podľa bodu 3.2 tohto článku zmluvy je Nájomca povinný zaplatiť 

prenajímateľovi na základe faktúry prenajímateľa s lehotou splatnosti štrnásť (14) dní odo dňa 

doručenia faktúry nájomcovi.  

 

3.4 Ak prenajímateľ a nájomca uzavrú dodatok k Nájomnej zmluve, ktorým sa pôvodne 

dohodnutá doba nájmu Vozidla skráti, budú PM a DN v zmysle takéhoto dodatku považované 

za východiskové hodnoty. 

 

3.5 Súčasne s platbou podľa bodu 3.3 tohto článku je nájomca pre prípad predčasného zániku 

Zmluvy povinný nahradiť prenajímateľovi všetky sumy vyplývajúce z platieb a úhrad z 

poistnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktoré bude prenajímateľ povinný zaplatiť za Vozidlo na 

základe právnych predpisov alebo v súlade s podmienkami vyššie uvedených poistných a 

iných zmlúv, a to v rozsahu dohodnutom v Zmluve a za predpokladu doloženia ich uplatnenia 

poisťovňou alebo inou osobou voči prenajímateľovi. 
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3.6 Zaplatením náhrady škody podľa bodu 3.2 tohto článku nie sú dotknuté nároky prenajímateľa 

podľa bodu 4 tohto článku. 

 

 

4 VYSPORIADANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV PRI ZÁNIKU ZMLUVY 

 

4.1 Pri zániku Zmluvy je nájomca povinný vysporiadať všetky pohľadávky a záväzky vo vzťahu 

k prenajímateľovi založené Zmluvou, najmä pohľadávky a záväzky vzniknuté z nasledovných 

dôvodov: 

a) zvýšené nájomné stanovené prenajímateľom za prekročenie maximálneho 

predpokladaného počtu najazdených kilometrov na Vozidle dohodnutého v Nájomnej 

zmluve (tzv. nadlimitné kilometre); 

b) znížené nájomné stanovene prenajímateľom za nedosiahnutie maximálneho 

predpokladaného počtu najazdených kilometrov na Vozidle dohodnutého v Nájomnej 

zmluve (tzv. podlimitné kilometre) - dobropisovanie podlimitných kilometrov zo strany 

prenajímateľa je obmedzené maximálnym počtom 5.000 podlimitných 

kilometrov/Vozidlo/4 roky; 

c) nadmerné opotrebenie Vozidla prekračujúce bežné opotrebenie pri riadnom užívaní 

(bežné a nadmerné opotrebenie je definované v prílohe č. 4Rámcovej zmluvy nazvanej 

“Sprievodca odovzdaním vozidla po ukončení nájomnej zmluvy”); 

d) náhrada škody spôsobenej na Vozidle, ktorá nebola uhradená z poistného plnenia; 

e) náhrada škody pri úplnom zničení Vozidla prevyšujúca sumu poistného plnenia; 

f) doplatenie všetkých súm, ktoré prenajímateľ musí uhradiť v plnej výške, ale nájomcovi 

ich fakturuje v mesačných splátkach nájomného (napríklad doplatok poistného pri 

totálnej škode, diaľničná známka a podobne). 

 

4.2 Nájomca je povinný vysporiadať všetky záväzky v zmysle bodu 4.1 tohto článku najneskôr do 

štrnástich (14) dní odo dňa obdržania výzvy prenajímateľa na vysporiadanie pohľadávok a 

záväzkov; k výzve prenajímateľ pripojí podklady, z ktorých vychádzal pri výpočte sumy na 

vysporiadanie pohľadávok a záväzkov. 

 

4.3 Pri zániku Zmluvy je nájomca povinný vysporiadať zvyšné nájomné fakturované v súvislostí 

s prekročením maximálneho predpokladaného počtu najazdených kilometrov. V prípade 

nedosiahnutia maximálneho predpokladaného počtu najazdených kilometrov vystaví 

prenajímateľ dobropis tzv. podlimitných kilometrov v súlade s príslušnými ustanoveniami  

Rámcovej zmluvy a Zmluvy.  
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Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.1 Pokiaľ by deň, kedy má niektorá zo zmluvných strán splniť svoj záväzok vyplývajúci z 

Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy, pripadol na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň 

pracovného pokoja, za deň, kedy sa má predmetný záväzok najneskôr splniť, sa bude 

považovať najbližší nasledujúci Pracovný deň. 

 

1.2 V prípade omeškania s uplatňovaním alebo neuplatnením niektorého práva alebo opravného 

prostriedku, ktorý vyplýva niektorej zmluvnej strane z porušenia Rámcovej zmluvy alebo 

Zmluvy, či z neplnenia povinností z nich vyplývajúcich, táto skutočnosť sa nebude pokladať 

za zrieknutie sa práv vyplývajúcich z ľubovoľného iného porušenia Rámcovej zmluvy alebo 

Zmluvy alebo z neplnenia povinností z nich vyplývajúcich. 

 

1.3 Nájomca nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku alebo právo z Rámcovej 

zmluvy a/alebo zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa. 

 

  

1.4 Prenajímateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku alebo právo z Rámcovej 

zmluvy a/alebo zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

nájomcu. 

 

1.5 Každá zo zmluvných strán je povinná a zaväzuje sa bezodkladne informovať druhú zmluvnú 

stranu o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa jej právnej formy, obchodného mena, sídla alebo 

adresy a zmeny jej štatutárnych zástupcov. 

 

1.6 V prípade rozporu medzi Rámcovou zmluvou alebo Zmluvou majú ustanovenia Zmluvy 

prednosť. 

 

1.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1: Strata a/alebo neodovzdanie príslušenstva k Vozidlu v lehote stanovenej 

Prenajímateľom 

Príloha č. 2: Technická špecifikácia vozidiel a mesačné paušály za lízing jednotlivých 

druhov vozidiel  

Príloha č. 3: Pracovné postupy 

Príloha č. 4:      :Sprievodca odovzdaním vozidla po ukončení nájomnej zmluvy 

 

1.8 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov. 

 

1.9  Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto 

Rámcová zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 
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Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 

Rámcová zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená  v Centrálnom registri 

zmlúv (ďalej len „register“).  Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, 

ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy 

v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie 

označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa 

nepovažujú za dôverné informácie. Rámcová zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v registri. 

 

1.10 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán ak v tejto zmluve nie je 

uvedené inak. 

 

1.11 Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) a zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou ani Zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

 

1.12 Táto zmluva je spísaná a podpísaná v piatich vyhotoveniach, pričom nájomca obdrží po tri 

vyhotovenia a prenajímateľ dve vyhotovenia. 

 

1.13 Práva a povinnosti založené touto zmluvou prechádzajú na príslušných právnych nástupcov 

zmluvných strán. 

 

1.14 Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nespôsobí neplatnosť alebo neúčinnosť 

žiadneho zo zvyšných ustanovení tejto zmluvy alebo zvyšku tohto ustanovenia. V takomto 

prípade sa zmluvné strany zaväzujú, že bez zbytočného odkladu nahradia takéto ustanovenie 

alebo jeho časť platným a účinným ustanovením tak, aby sa zachoval účel tejto zmluvy 

sledovaný jej uzavretím, ako aj účel predmetného ustanovenia. 

 

1.15 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom 

obmedzená, a že túto zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v 

omyle. 

 

1.16 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text tejto zmluvy je 

určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si 

zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
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obsahom oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán k nej pripájajú svoje vlastnoručné 

podpisy. 

 

Za nájomcu       Za prenajímateľa 

V Bratislave dňa ...............                V Bratislave dňa .............. 

 

 

 

 

 

 

         –-–––––––––––––––––––––––--  –––––––––––––––––––––––- 

             Mgr. Ing. Tomáš Drucker          Ing. František Stank 

           predseda predstavenstva           konateľ spločnosti 

              Slovenská pošta, a.s.     LeasePlan Slovakia, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  ________________________ 

             Ing. Róbert Gálik, MBA           Ing. Jozef Rusinko 

                 člen predstavenstva                  konateľ spoločnosti 

                 Slovenská pošta, a.s.     LeasePlan Slovakia, s.r.o. 
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PRÍLOHA č. 1 k Rámcovej zmluve 

o operatívnom lízingu motorových vozidiel 

 

 

 

Strata a/alebo neodovzdanie príslušenstva k Vozidlu v lehote stanovenej Prenajímateľom: 

 

 

1. Strata alebo nedodanie kompletnej sady kľúčov (kľúče 

od Vozidla, mechanického zabezpečenia, prívesok od 

autoalarmu a podobne 

fakturácia reálnych nákladov 

spojených s výrobou 

duplikátov, respektíve 

výmeny zámkov 

   

2. Strata alebo neodovzdanie technického preukazu 100,00  EUR 

   

3. Strata alebo neodovzdanie servisnej knižky 150,00 EUR 

   

4. Strata alebo neodovzdanie návodu na obsluhu Vozidla 60,00 EUR 

   

5. Strata alebo neodovzdanie kódového štítku (rádio, 

imobilizér, kľuč) 

60,00 EUR 

   

6. Neodovzdanie sezónnej sady pneumatík spolu s 

Vozidlom (nevyzdvihnutie z miesta uskladnenia) 

40,00 EUR 

   

7. Strata alebo neodovzdanie kompletnej povinnej výbavy 

Vozidla 

fakturácia reálnych nákladov 

spojených s dodaním 

chýbajúceho príslušenstva 

   

8. Poplatok za zmarenie výkonu prebratia vozidla (klient 

nepristaví vozidlo v dohodnutom termíne) 

30,00 EUR 

   

9. Znehodnotenie interiéru fajčením vo Vozidle zmluvná pokuta maximálne 

do výšky 5% zo zostatkovej 

hodnoty vozidla, podľa 

rozhodnutia Prenajímateľa 
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PRÍLOHA č. 2 k Rámcovej zmluve  

o operatívnom lízingu motorových vozidiel 

 

Technická špecifikácia vozidiel  a mesačné paušály za lízing jednotlivých druhov vozidiel/ceny 

služieb 

 

Položka  Typ vozidla  Špecifikácia  Predpokladaný počet 

najazdených km za 48 

mesiacov  

1  Osobný automobil ( C ) – typ 2  Viď 1.1  120 000 km  

2  Osobný automobil (B) – typ 1  Viď 1.2  120 000 km  

3  Osobný automobil ( C ) - typ 1  Viď 1.3  120 000 km  

4  Osobný automobil (B) - typ 2  Viď 1.4  120 000 km  

5  Osobný automobil (D) - typ 1  Viď 1.5  120 000 km  

6  Osobný automobil (B) - typ 3  Viď 1.6  120 000 km  

7  Osobný automobil (B) - typ 4  Viď 1.7  120 000 km  

8  Osobný automobil(F)  Viď 1.8  120 000 km  

9  Osobný automobil(D) - typ 2  Viď 1.9  120 000 km  

10  Osobný automobil ( C ) - typ 3  Viď 1.10  120 000 km  

11  Viacúčelové vozidlo  Viď 1.11  120 000 km  

12  Nákladný automobil (N1) - typ 1  Viď 1.12  120 000 km  

13  Nákladný automobil (N1) - typ 2  Viď 1.13  120 000 km  

14  Automobil na prepravu osôb (K)  Viď 1.14  120 000 km  
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1.1 Osobný automobil (C) – typ 2  

 

Množstvo  10 ks  

Technická špecifikácia  

Prevedenie vozidla – hatchback  

Rázvor minimálne 2 600 mm a maximálne 2 700 mm  

Vonkajšie rozmery vozidla  

- dĺžka minimálne 4 250 mm a maximálne 4350 mm  

- šírka minimálne 1 400 mm a maximálne 1 800 mm  

- výška minimálne 1450 mm a maximálne 1 500 mm  

Objem batožinového priestoru ( v lit.)minimálne 380 a maximálne 450  

Objem palivovej nádrže ( v lit.)minimálne 50 a maximálne 60  

Motor zážihový 4- valcový  

Palivo - benzín  

Palivová sústava - priame vstrekovanie  

Objem valcov maximálne 1,5 l / 1 500 cm
3
  

Maximálny výkon od 70 kW do 80 kW  

Spĺňa minimálne emisnú normu Euro 5  

Maximálne deklarovaná spotreba paliva (l/100 km):  

mesto < 8,0  

mimo mesta < 5,0  

kombinovaná< 6,2  

Prevodovka manuálna, 6 stupňová  

Počet miest na sedenie maximálne 5  

Farba vozidla modrá tmavá metalíza  

Brzdy  - vpredu kotúčové  

- vzadu kotúčové  

Riadenie s posilňovačom  

Výbava a príslušenstvo vozidla  

- oceľové disky kolies  

- rádio s CD a MP3  

- airbag vodiča a spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov  

- bočné airbagy  

- hlavové airbagy  

- tónované sklá  

- ABS  

- ESP / ESC  

- klimatizácia  

- diaľkové ovládanie centrálneho zamykania  
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- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  

- lakťová opierka  

- delené zadné sedadlá (60/40)  

- rezervné koleso min. dojazdové  

- elektricky ovládané spätné zrkadlá-  

- hlavové opierky vzadu – 3 ks  

- imobilizér  

- alarm  

- funkcia denného svietenia -  

- podlahové koberčeky gumené  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Kia Ceed LX 1,4 CVVT 73kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

318,2700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Parafy: Rámcová zmluva  

Operatívny lízing motorových vozidiel 

Garant: 

ÚP – S L a MP - OD 

Ev. číslo:  

1976/2013 Strana 30 / 71 

 
 

 

 

 

1.3 Osobný automobil ( C ) – typ 1 

 

Množstvo  55 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla – combi  

Rázvor minimálne 2 500 mm a maximálne 2 700 mm  

Vonkajšie rozmery vozidla  

- dĺžka minimálne 4 500 mm a maximálne 4 600 mm  

- šírka minimálne 1 700 mm a maximálne 1 800 mm  

- výška minimálne 1450 mm a maximálne 1550 mm  

Objem batožinového priestoru ( v lit.)minimálne 500 a maximálne 600  

Objem palivovej nádrže ( v lit.)minimálne 50 a maximálne 60  

Motor zážihový 4- valcový  

Palivo- benzín  

Palivová sústava- priame vstrekovanie  

Objem valcov maximálne 1,5 l / 1 500 cm
3
  

Maximálny výkon od 70 kW do 80 kW  

Spĺňa minimálne emisnú normu Euro 5  

Maximálne deklarovaná spotreba paliva (l/100 km):  

mesto < 9,0  

mimo mesta < 5,4  

kombinovaná< 6,7  

Prevodovka manuálna, 6 stupňová  

Počet miest na sedenie maximálne 5  

Farba vozidla modrá tmavá metalíza  

Brzdy - vpredu kotúčové  

 - vzadu kotúčové  

Riadenie s posilňovačom  

Výbava a príslušenstvo vozidla  

- oceľové disky kolies  

- rádio s CD a MP3  

- airbag vodiča a spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov  

- bočné airbagy  

- hlavové airbagy  

- ABS  

- ESP / ESC  

- klimatizácia  

- diaľkové ovládanie centrálneho zamykania  

- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  
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- delené zadné sedadlá (60/40)  

- rezervné koleso min. dojazdové  

- elektricky ovládané spätné zrkadlá-  

- hlavové opierky vzadu – 3 ks  

- imobilizér  

- alarm  

- funkcia denného svietenia  

- lakťová opierka  

- osvetlenie batožinového priestoru-  

- podlahové koberčeky gumené  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek+ hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Kia Ceed SW LX 1,4 CVVT  73kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

331,6500 
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1.4 Osobný automobil (B) – typ 2 

 

Množstvo  196 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla hatchback  

Rázvor minimálne 2 450mm a maximálne 2 600 mm  

Vonkajšie rozmery vozidla  

- dĺžka minimálne 3900mma maximálne4100 mm  

- šírka minimálne 1 650mm a maximálne 1 750 mm  

- výška minimálne 1 450 mm a maximálne 1 500 mm  

Motor zážihový 4- valcový  

Palivo – benzín  

Objem palivovej nádrže min. 40 l a max 50 l  

Objem batožinového priestoru min. 260 l a max. 290 l  

Palivová sústava – priame vstrekovanie  

Objem valcov maximálne 1,3 l / 1 300 cm
3 
 

Maximálny výkon motora minimálne 62kW a maximálne 70 kW  

Spĺňa minimálne emisnú normu Euro 5  

Maximálne deklarovaná spotreba paliva (l/100 km):  

mesto < 6,6  

mimo mesta <4,5  

kombinovaná<5,2  

Prevodovka manuálna, 5- stupňová  

Počet miest na sedenie maximálne 5  

Farba vozidla modrá tmavá metalíza  

Brzdy  

- vpredu: kotúčové  

- vzadu: kotúčové alebo bubnové  

riadenie s posilňovačom  

Výbava a príslušenstvo vozidla  

- oceľové disky kolies  

- rádios CD a MP3  

- airbag vodiča a spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov  

- bočné airbagy  

- hlavové airbagy  

- klimatizácia  

- ABS  

- ESP/ESC  

- diaľkové ovládanie centrálneho zamykania  

- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  
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- delené zadné sedadlá (60/40)  

- hlavové opierky vzadu – 3 ks  

- imobilizér  

- alarm-  

- podlahové koberčeky gumené  

- rezervné koleso min. dojazdové alebo lepiaca sada  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z.v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Kia Rio Base 1,2 D-CVVT 62kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

304,9800 
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1.5 Osobný automobil(D) –typ 1 

 

Množstvo  33 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla sedan  

Rázvor minimálne 2700 mm a maximálne 2850 mm  

Vonkajšie rozmery vozidla  

- dĺžka minimálne 4 700 mm a maximálne 4 850 mm  

- šírka minimálne 1 750 mm a maximálne 1 950 mm  

- výška minimálne 1 450 mm a maximálne 1 500 mm  

Objem batožinového priestoru min. 560 l  

Motor vznetový 4- valcový radový preplňovaný turbodúchadlom  

Palivo – nafta  

Maximálny objem valcov od 1,9 l / 1 900 cm
3
 do 2 l/2 000 cm

3
 vrátane  

Maximálny výkon motora minimálne 100 kW a maximálne 110 kW vrátane  

Spĺňa minimálne emisnú normu Euro 5  

Maximálne deklarovaná spotreba paliva (l/100 km):  

mesto < 7,0  

mimo mesta < 4,6  

kombinovaná < 5,4  

Maximálna rýchlosť minimálne 200 km/h  

Zrýchlenie 0-100 km/h maximálne do 10,2 s  

Prevodovka manuálna, 6- stupňová  

Počet miest na sedenie maximálne 5  

Rozmer pneumatík minimálne 205/55 R16 vrátane  

Disky z ľahkých zliatín  

Objem palivovej nádrže minimálne 60 l a maximálne 70 l  

Farba vozidla modrá tmavá metaliza  

Brzdy  

- vpredu: kotúčové  

- vzadu: kotúčové  

Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom  

Výbava a príslušenstvo vozidla  

- predné hmlové svetlomety  

- autorádio s CD a čítaním MP3 + minimálne 6 reproduktorov + anténa  

- palubný počítač s veľkým plne grafickým displejom  

- airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie airbagu spolujazdca, bočné airbagy, 

hlavové airbagy  

- signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča  

- tónované sklá  
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- ESP vrátane ABS + EBV + MSR + ASR + EDS + HBA + DSR  

- dvojzónová klimatizácia s kombi filtrom  

- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca  

- delené zadné sedadlá  

- imobilizér  

- alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy s diaľkovým 

ovládaním + centrálne zamykanie  

- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel  

- funkcia denného svietenia  

- plnohodnotné rezervné koleso  

- elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu  

- elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými bočnými 

smerovkami, lakované vo farbe karosérie + osvetlenie nástupného priestoru  

- osvetlenie batožinového priestoru  

- zadná lakťová opierka s odkladacou schránkou  

- parkovacie senzory vpredu a vzadu  

- podlahové koberčeky  

- sada zimných pneumatík na plechových diskoch + kryty kolies  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

Značka a obchodný názov vozidla: Volkswagen Passat Comfortline 2,0 TDI 

103kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

543,6900 
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1.6 Osobný automobil (B) – typ 3 

 

Množstvo  60 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla – hatchback  

Rázvor minimálne 2 450mm a maximálne 2 500 mm  

Vonkajšie rozmery vozidla  

- dĺžka minimálne 3 970 mm a maximálne 4050 mm  

- šírka minimálne 1 640 mm a maximálne 1 700 mm  

- výška minimálne 1450 mm a maximálne 1500 mm  

Motor zážihový maximálne 4- valcový  

Palivo benzín  

Palivová sústava priame vstrekovanie  

Objem valcov maximálne 1,2 l / 1 200 cm
3
  

Maximálny výkon od 50 kW do 55 kW  

Spĺňa minimálne emisnú normu Euro 5  

Maximálne deklarovaná spotreba paliva (l/100 km):  

mesto <7,5  

mimo mesta <5,0  

kombinovaná< 6,0  

Prevodovka manuálna, 5 stupňová  

Počet miest na sedenie maximálne 5  

Brzdy  

- vpredu: kotúčové  

- vzadu: kotúčové alebo bubnové  

Riadenie s posilňovačom  

Farba vozidla žltá RAL 1028  

Výbava a príslušenstvo vozidla  

- oceľové disky kolies  

- rádio  

- airbag vodiča a spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov  

- bočné airbagy  

- tónované sklá  

- ABS  

- ESP  

- klimatizácia  

- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  

- delené zadné sedadlá (60/40)  
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- hlavové opierky vzadu – 3 ks  

- imobilizér  

- funkcia denného svietenia  

- osvetlenie batožinového priestoru-  

- podlahové koberčeky  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Volkswagen Polo Trendline 1,2  51kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

313,6300 
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1.7 Osobný automobil (B) - typ 4 

 

Množstvo  50 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla hatchback s 3 – dverovou karosériou  

Celková hmotnosť vozidla do 1 350 (kg)  

Užitočná hmotnosť vozidla minimálne 430 (kg)  

Rázvor minimálne 2380 mm a maximálne 2430 mm  

Základný objem batožinového priestoru minimálne 200 l a maximálne 260 l  

Vonkajšie rozmery vozidla :  

- dĺžka minimálne 3 530 mm a maximálne 3 600 mm  

- výška minimálne 1475 mm a maximálne 1490 mm  

- šírka minimálne 1 590 mm a maximálne 1 645 mm  

Motor zážihový, 3 valcový, vodou chladený  

Palivo - benzín  

Obsah motora minimálne 997 cm
3
 a maximálne 1 000 cm

3
  

Výkon motora minimálne 50 kW/68k a maximálne 55 kW/75k vrátane  

Spĺňa minimálne emisnú normu EURO 5  

Prevodovka manuálna 5 stupňová mechanická  

Brzdy kotúčové na prednej náprave s posilňovačom + ABS  

 

Farba žltá RAL 1028  

 

Výbava vozidla  

- airbag vodiča + spolujazdca  

- autorádio s CD prehrávačom + reproduktory + anténa,  

- denné svietenie svetlometov,  

- 2x kľúč od všetkých zámkov so zabudovaným imobilizérom,  

- trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy,  

- signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca,  

- tónované skla,  

- nárazníky lakované vo farbe karosérie  

- volant výškovo nastaviteľný  

- zadné operadlo delené, sklopné  

- uzamykateľná palivová nádrž s obsahom minimálne 30 litrov,  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z.v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu MV v slovenskom jazyku + servisná knižka.  
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Značka a obchodný názov vozidla: Škoda Citigo 1,0  Active 55kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

243,4400 
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1.9 Osobný automobil (D) typ 2 

 

Množstvo  7 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla liftback alebo sedan  

Celková hmotnosť vozidla do 2 200 (kg)  

Užitočná hmotnosť vozidla maximálne 650 (kg)  

Rázvor minimálne 2 700 mm a maximálne 2 800 mm  

Základný objem batožinového priestoru minimálne 500 l a maximálne 600 l  

Vonkajšie rozmery vozidla :  

- dĺžka minimálne 4 700 mm a maximálne 4 850 mm  

- výška minimálne 1 450 mm a maximálne 1 470 mm  

- šírka minimálne 1 800 mm a maximálne 1 830 mm  

 

Motor vznetový, 4 valcový, preplňovaný turbodúchadlom  

Palivo - motorová nafta  

Obsah motora minimálne 1 700 cm
3
 a maximálne 2 000 cm

3
  

Výkon motora minimálne 100 kW/136 k a maximálne 130 kW/177 k vrátane  

Pohon 4x4  

Spĺňa normu minimálne EURO 5  

Prevodovka automatická minimálne 5 stupňová a maximálne 6 stupňová  

Brzdy kotúčové na prednej a zadnej náprave s posilňovačom + ESC + ABS + ASR  

Farba žltá RAL 1028  

 

Výbava vozidla  

- airbag vodiča + spolujazdca+ hlavové airbagy+ bočné airbagy vpredu  

- autorádio s CD prehrávačom + reproduktory + anténa,  

- denné svietenie svetlometov,  

- 2x kľúč od všetkých zámkov so zabudovaným imobilizérom  

- diaľkové ovládanie k centrálnemu zamykaniu  

- alarm  

- trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy,  

- signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca,  

- nárazníky lakované vo farbe karosérie  

- volant výškovo a pozdĺž nastaviteľný  

- kožené čalúnenie sedadiel  

- centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  

- tónované sklá  

- automatická klimatizácia – minimálne dvojzónová  
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- slnečné clony na zadných bočných oknách a zadnom okne  

- predné hmlové svetlomety  

- elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu  

- zadné operadlo delené, sklopné  

- uzamykateľná palivová nádrž s obsahom minimálne 60 litrov,  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu MV v slovenskom jazyku + servisná knižka.  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Škoda Superb 2,0 TDI Elegance  125kW 

4x4  DSG 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

674,2800 
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1.11 Viacúčelové vozidlo 

 

Množstvo  160 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla MPV s minimálne 3-dverovou karosériou  

Celková hmotnosť vozidla do 2 290 kg  

Užitočná nosnosť vozidla minimálne 540 kg a maximálne 800 kg  

Rázvor minimálne 2 600 mm a maximálne 3 010 mm  

Objem ložnej plochy maximálne 3 950 litrov  

Vonkajšie rozmery vozidla:  

- dĺžka minimálne 4 200 mm a maximálne 4 880 mm  

- šírka minimálne 1 680 mm a maximálne 2 070 mm  

- výška minimálne 1 600 mm a maximálne 1 840 mm  

Počet miest na sedenie minimálne 2  

Motor zážihový, 4 valcový, vodou chladený, preplňovaný turbodúchadlom, s priamym 

vstrekovaním  

Palivo - benzín 95 Natural  

Obsah motora minimálne 1 100 cm
3
 a maximálne 1 200cm

3
  

Výkon motora minimálne 60 kW/82 k a maximálne 77 kW/105 k vrátane  

Spĺňa normu minimálne EURO 5  

Prevodovka minimálne manuálna 5 stupňová synchronizovaná + 1 stupeň spätný chod  

Brzdy kotúčové na prednej náprave a bubnové alebo kotúčové na zadnej náprave s 

posilňovačom + ABS+ASR+MSR  

 

Farba žltá  

 

Výbava vozidla  

- airbag vodiča a spolujazdca  

- bočné airbagy vpredu  

- autorádio s CD prehrávačom + reproduktory + anténa  

- denné svietenie svetlometov  

- trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy  

- signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča  

- tónované skla  

- zadné dvere výklopné  

- minimálne lepiaca sada na opravu defektu  

- uzamykateľná palivová nádrž s obsahom minimálne 50 litrov  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek+ hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  
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- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

Značka a obchodný názov vozidla: Škoda Praktik 1,2 TSI  63kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

304,5200 
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1.12 Nákladný automobil (N1) - typ 1 
 

Množstvo  221 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla furgon s celoplechovou nadstavbou  

Celková hmotnosť vozidla do 3,5 t  

Užitočná nosnosť vozidla minimálne 950 kg  

Rázvor minimálne 3000 mm a maximálne 3420 mm  

Vnútorný objem skrine (ložného priestoru) minimálne 9,2 m
3
 a maximálne 10,5 m

3
  

Vnútorné rozmery skrine (ložného priestoru):  

- dĺžka minimálne 2900 mm a maximálne 3000 mm  

- výška minimálne 1900 mm a maximálne 1950 mm  

Bočné posuvné dvere ložného priestoru na pravej strane vozidla o rozmere minimálne 

1000-1100 mm  

Počet miest na sedenie 1 + 2  

 

Motor vznetový, 4 valcový, vodou chladený, preplňovaný turbodúchadlom so 

vstrekovaním  

Palivo - nafta motorová  

Obsah motora minimálne 1 900 cm
3 

a maximálne 2 300 cm
3
  

Výkon motora minimálne 75 kW/102 a maximálne 80 kW/109  

Spĺňa normu minimálne EURO 5  

Prevodovka manuálna 5 stupňová synchronizovaná + 1 stupeň spätný chod  

Brzdy kotúčové na všetkých nápravách s posilňovačom + ESP+ABS+ASR  

Farba žltá RAL 1028  

 

Výbava vozidla  

- airbag vodiča,  

- autorádio s CD prehrávačom + reproduktory + anténa,  

- hmlové svetlá,  

- denné svietenie svetlometov,  

- alarm s centrálnym zamykaním a 2x diaľkové ovládanie,  

- 2x kľúč od všetkých zámkov so zabudovaným imobilizérom,  

- pevné dvojsedadlo spolujazdcov,  

- elektricky ovládané okno vodiča a spolujazdca,  

- elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá,  

- manuálna klimatizácia  

- trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy,  

- signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča,  
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- plnohodnotné rezervné koleso,  

- zabezpečená palivová nádrž s obsahom minimálne 70 litrov,  

- deliaca priečka s pevným oknom,  

- ochranný obklad ložného priestoru,  

- drevená podlaha ložného priestoru,  

- osvetlenie ložného priestoru motorového vozidla,  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek+ hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu MV v slovenskom jazyku + servisná knižka.  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Volkswagen T5 Kasten LR 2,0 TDI 

75kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

665,4400 
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1.13 Nákladný automobil (N1) - typ 2 

 

Množstvo  155 ks  

Špecifikácia  

Prevedenie vozidla furgon s celoplechovou nadstavbou  

Celková hmotnosť vozidla do 3,5 t  

Užitočná nosnosť vozidla minimálne 1,1 t  

Rázvor minimálne 4300 mm a maximálne 4350 mm  

Vnútorný objem skrine (ložného priestoru) minimálne 15 m
3
 a maximálne 17 m

3 
 

Vnútorné rozmery skrine (ložného priestoru):  

- dĺžka minimálne 4650 mm a maximálne 4750 mm  

- výška minimálne 1900 mm a maximálne 1950 mm  

Bočné posuvné dvere ložného priestoru na pravej strane vozidla o rozmere minimálne 1300 

mmZadné dvoj krídlové dvere ložného priestoru s otváraním o 270˚  

Počet miest na sedenie 1 + 2  

Motor vznetový, 4 valcový, vodou chladený, preplňovaný turbodúchadlom so 

vstrekovaním  

Palivo - nafta motorová  

Obsah motora minimálne 1 900 cm
3
 a maximálne 2 200 cm

3
  

Výkon motora minimálne 90 kW/122 k a maximálne 100 kW/136 k vrátane  

Spĺňa normu minimálne EURO 5  

Prevodovka manuálna 6 stupňová synchronizovaná + 1 stupeň spätný chod  

Brzdy kotúčové na všetkých nápravách s posilňovačom + ESP+ABS+ASR  

Farba žltá RAL 1028  

 

Výbava vozidla  

- airbag vodiča,  

- autorádio + reproduktory + anténa,  

- hmlové svetlá,  

- denné svietenie svetlometov,  

- alarm s centrálnym zamykaním a 2x diaľkové ovládanie,  

- 2x kľúč od všetkých zámkov so zabudovaným imobilizérom,  

- odpružené sedadlo vodiča + pevné dvojsedadlo spolujazdcov,  

- elektricky ovládané okno vodiča a spolujazdca,  

- elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá,  

- ukazovateľ vonkajšej teploty,  

- prachový a peľový filter,  
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- trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy,  

- plnohodnotné rezervné koleso,  

- manuálna klimatizácia  

- zabezpečená palivová nádrž s obsahom minimálne 70 litrov,  

- deliaca priečka s pevným oknom,  

- ochranný obklad ložného priestoru,  

- drevená podlaha ložného priestoru,  

- osvetlenie ložného priestoru motorového vozidla,  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesa  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Volkswagen Crafter Kasten  GP LR 2,0 

TDI 100kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

778,9900 
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1.14 Automobil na prepravu osôb (K) 

 

Množstvo  4 ks  

Špecifikácia  

 

Malý úžitkový 9 miestny automobil na prepravu osôb  
Prevedenie vozidla kombi  

Celková hmotnosť vozidla min 3 tony  

Užitočná nosnosť vozidla minimálne 700 kg  

Hmotnosť brzdeného prívesu min 1500 kg  

Rázvor minimálne 3300 mm a maximálne 3400 mm  

Celková dĺžka vozidla min 5280 mm  

Celková šírka automobilu min 2270 mm  

Bočné posuvné dvere ložného priestoru na pravej strane vozidla o rozmere minimálne 1000 

- 1100 mm  

Počet miest na sedenie 9  

Motor vznetový, 4 valcový, vodou chladený, preplňovaný turbodúchadlom so 

vstrekovaním  

Palivo - nafta motorová  

Obsah motora minimálne 2000 cm
3 

a maximálne 2200 cm
3
  

Výkon motora minimálne 100 kW/136 k a maximálne 115 kW/156 k vrátane  

Spĺňa normu minimálne EURO 5  

Prevodovka manuálna 6 stupňová synchronizovaná + 1 stupeň spätný chod  

- Brzdy kotúčové na všetkých nápravách s posilňovačom + ABS + ESP + ASR  

 

Farba modrá tmavá  

 

Výbava vozidla  

- airbag vodiča,  

- autorádio s CD prehrávačom + reproduktory + anténa,  

- denné svietenie svetlometov,  

- centrálne zamykanie a 2x diaľkové ovládanie s imobilizérom,  

- pevné dvojsedadlo spolujazdcov,  

- elektricky ovládané okno vodiča a spolujazdca,  

- elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá,  

- elektricky predhrev motora  

- sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné s bedernou opierkou a lakťovou opierkou,  

- trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy,  

- signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča,  

- plnohodnotné rezervné koleso,  
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- zabezpečená palivová nádrž s obsahom minimálne 70 litrov,  

- manuálna klimatizácia v kabíne vodiča i priestore pre cestujúcich  

- zadné krídlové dvere s vyhrievaním a so stieračom  

- povinná výstroj a výbava vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. v znení vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2000 Z.z.+ sada náhradných žiaroviek a elektrických poistiek + hasiaci 

prístroj + ťažné lano + zdvihák + kľúč na kolesá  

- sada zimných pneumatík na oceľových diskoch  

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku + servisná knižka  

 

Značka a obchodný názov vozidla: Volkswagen T5 Kombi LR 2,0 TDI 

103kW 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena 

služieb (EUR bez DPH/1 vozidlo) 

689,0800 
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PRÍLOHA č. 3 k Rámcovej zmluve  

o operatívnom lízingu motorových vozidiel 

Pracovné postupy 

 

Činnosť Klient Leasingová spoločnosť Leasingová spoločnosť (ďalej ako  LS) 

OBJEDNÁVANIE 

 Zaslanie  objednávky 

v Excel. podobe 

  

 Vypracovanie a zaslanie Doplnkovej zmluvy na podpis 

 Podpis Doplnkovej 

zmluvy  

  

 Zadanie objednávky do systému a jej zaslanie dodávateľovi 

   

 Priebežné informovanie o 

vývoji dodávky 

 Priebežné informovanie o vývoji dodávky 

DODANIE 

v systéme  LS 

   Aktivácia služieb vyplývajúcich z kontraktu 

 Zabezpečenie potrebných úkonov súvisiacich s uvedením vozidla do cest. 

premávky 

ODOVZDANIE 

  

 Organizačné 

zabezpečenie montáže 

GPS, následná kontrola, 

či je vozidlo aktívne 

v systéme GPS 

 Informovanie klienta o 

termíne odovzdania 

vozidla, následné 

dohodnutie termínu 

odovzdania vozidla 

s určenou 
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osobou/vodičom.  

 Potvrdenie 

vyhovujúceho 

termínu a miesta 

prevzatia  

 Potvrdenie miesta a času 

odovzdania vozidla 

 

 

 Prevzatie dokladov,  

dokumentácie pre 

vodiča (Driver set) a 

kľúčov 

 Odovzdanie vozidla s 

podrobným zaškolením 

používania 

dokumentácie pre vodiča 

(Driver set) a odbornou 

inštruktážou o používaní 

vozidla a základnej 

údržbe vozidla 

pracovníkom predajcu a 

zástupcom  LS 

 Odovzdanie prebieha na 

dohodnutom mieste 

 

 Potvrdenie 

preberacieho 

protokolu 

 Potvrdenie preberacieho 

protokolu 

 

   Zaslanie dokumentácie od vozidla (Doplnková zmluva, kópia 

Technického preukazu, kópia dodávateľskej faktúry, finálnej kalkulácie, 

preberacieho protokolu) kontaktnej osobe na strane klienta 
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SERVIS 

 

 Objednanie sa do 

servisu na servisný 

úkon. Sieť 

zmluvných 

partnerov je 

v Príručke pre 

vodiča (Driver set). 

Je treba nahlásiť, že 

vozidlo je 

v správe/patrí LS  a 

zároveň uviesť EČV 

vozidla a aký 

servisný úkon sa má 

na vozidle vykonať. 

 Vodič klienta   

objednáva priamo v 

LS pick up servis. 

 Prevzatie vozidla po 

servisným zásahu 

prostredníctvom 

služby pick-up 

 

 

 

 

 

 

 

 “ASISENTČNÁ 

SLUŽBA LS“ zabezpečí 

odvoz vozidla do servisu  

 Pracovník  LS na 

vyžiadanie zabezpečuje 

priebežné informovanie 

o stave riešenia opravy ( 

v prípade dlhšie 

trvajúcich opráv) 

  “ASISENTČNÁ 

SLUŽBA LS“ zabezpečí 

dovoz vozidla vodičovi 

po ukončení servisného 

zásahu 

 

 

 

 

 

 

 Schválenie údržby dodávateľovi 
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„DROBNÁ“ 

ÚDRŽBA 

 v prípade potreby 

doplniť prevádzkové 

náplne a vymeniť 

žiarovku/y (tzv. 

„drobná“ údržba), 

užívateľ priamo 

kontaktuje zmluvný 

servis 

  

 

 Schválenie úkonu dodávateľovi 
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VÝMENA PNEU 

 

Alternatíva 1. – prezutie 

vozidiel priamo    

v sídlach klienta 

 

Alternatíva 2. – 

rezervácia miesta a času 

v konkrétnom 

pneuservise (možnosť 

hromadného prezúvania) 

 

 Potvrdenie  

konkrétnej 

alternatívy ( 1 alebo 

2 ) a vyhovujúceho 

termínu prezutia 

vozidiel s LS 

 

 Vodiči odstavia 

vozidlá na 

dohodnutom mieste a 

v dohodnutý termín 

 

 

 Potvrdenie 

vyhovujúceho termínu a 

počtu  vozidiel na 

prezutie s určenou 

osobou na strane klienta  

 Objednanie služby cez 

zmluvného dodávateľa  

LS 

 

 

 

 

 

 Zabezpečenie prezutia vozidla / vozidiel. 
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  Miesto prezutia je 

areál pracoviska 

Klienta alebo sídlo 

vybraného 

pneuservisu 

  

 

 

  

KRÁDEŽ 

VOZIDLA 

a 

TOTÁLNA 

ŠKODA 

 

 Bezodkladné 

nahlásenie 

najbližšiemu 

oddeleniu 

Policajného zboru 

  

 Nahlásenie poistnej 

udalosti LS 

 Nahlásenú poistnú 

udalosť zaslať 

zástupcovi poisťovne, 

sediaceho v priestoroch  

LS 
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 Odovzdanie TP, 

potvrdenia o úhrade 

povinného 

zmluvného poistenia 

s kópiou vodičského 

preukazu, doručenie 

dokumentov a 

predmetov od 

vozidla (kľúče, 

kódy, uskladňovací 

list od pneu, karta 

cestnej asistencie)  

 

 

 Kompletizácia 

dokumentácie, kľúčov, 

kódov a odovzdanie 

zástupcovi poisťovne, 

sediaceho v priestoroch  

LS 

 

 

 

 Nahlásenie PU poisťovni, komunikácia s políciou 

 

 Likvidácia PU, ukončenie nájmu 
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HAVÁRIA 

S VOZIDLOM, 

VOZIDLO 

NEPOJAZDNÉ 

 

 Privolanie polície  

 Nahlásenie poistnej 

udalosti  LS 

 Objednanie služby 

Pick-up (odťah 

vozidla) 

prostredníctvom  

„ASISENTČNÁ 

SLUŽBA LS“ 

 Požiadavka na 

poskytnutie 

náhradného vozidla 

zdarma počas celej 

doby trvania opravy 

poistnej udalosti 

priamo v LS 

 

 

 

 

 

 

 Zabezpečenie súčinnosti 

pri potrebách využitia 

cestnej asistencie   LS 

 

 

 

 

 

 

 Zabezpečenie odťahu vozidla prostredníctvom  „ASISENTČNÁ SLUŽBA 

LS“ 

 zaslanie kópie 

vodičského 

preukazu a 

policajnej  správy 

do LS 

 Nahlásenú poistnú 

udalosť zaslať spolu s 

dokumentáciou 

zástupcovi poisťovne, 

sediaceho v priestoroch  

LS 

 

 

 Nahlásenie PU poisťovni,  

 zabezpečenie obhliadky vozidla  

 zabezpečenie opravy vozidla 
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 V prípade nejasností 

alebo problémov 

kontaktovať LS 

 

 Po oprave vozidla 

dodanie vozidla 

prostredníctvom 

pick-up služby cez  

„ASISENTČNÁ 

SLUŽBA LS“ 

 Priebežné informovanie 

o stave riešenia opravy 
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HAVÁRIA 

S VOZIDLOM, 

VOZIDLO 

POJAZDNÉ 

 Privolanie polície  

 Nahlásenie poistnej 

udalosti do LS 

 

 Objednanie sa na 

opravu vozidla – 

postup ako v časti 

SERVIS (využitie 

služby pick-up na 

prepravu vozidla 

do/zo servisu + 

využitie náhradného 

vozidla počas celej 

doby opravy 

poistnej udalosti) 

 

 

 

 

 Nahlásenú  poistnú 

udalosť spolu 

s dokumentáciou  zaslať 

zástupcovi poisťovne, 

sediacemu v priestoroch  

LS 

 

 

 Zabezpečenie miesta a 

termínu obhliadky a 

opravy vozidla 

 

 

 

 Nahlásenie PU poisťovni do poisťovne 

 

 

 

 zabezpečenie obhliadky vozidla v súčinnosti  so zamestnancom  klienta 

 

 zaslanie kópie 

vodičského 

preukazu a 

policajnej správy do 

LS 

  

 

 Schválenie opravy vozidla 
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 V prípade nejasností 

alebo problémov 

súvisiacich so 

servisným úkonom 

kontaktovať LS 

 

 Prevzatie vozidla po 

oprave 

prostredníctvom 

služby Pick-up. 

 Priebežné informovanie 

o stave riešenia opravy 
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CESTNÁ 

ASISTENCIA  

 Možné využiť 

v nasl. prípadoch: 

 Tzv. PICK-UP 

servis (tj. 

odvoz/dovoz) 

vozidla pri 

servisných zásahoch 

 Tzv. PICK-UP 

servis (tj. 

odvoz/dovoz) 

vozidla pri 

poistných 

udalostiach 

 V prípade poistnej 

udalosti 

zabezpečenie 

náhradného vozidla 

zdarma počas celej 

doby opravy 

poistnej udalosti 

 V prípade technickej 

poruchy alebo škody 

na vozidle 

 

 Zabezpečenie súčinnosti 

pri potrebách využitia  

ASISENTČNEJ 

SLUŽBY LS 

 

 

 Zabezpečenie služby pick up / náhradné vozidlo cez  ASISENTČNÚ 

SLUŽBU LS. 
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spôsobenej chybou 

vodiča zabezpečenie 

náhradného vozidla 

prostredníctvom  

ASISENTČNEJ 

SLUŽBY LS  

 Službu si vodič 

môže objednať 

priamo  

kontaktovaním 

dispečingu  

„ASISENTČNÁ 

SLUŽBA LS“  

alebo priamo LS 
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MANAGEMENT 

PALIVOVÝCH 

KARIET  

 Klientobjednáva 

vozidlo spolu 

s požiadavkou na 

palivovú kartu 

 Ak sú požadované 

palivové karty pre 

všetky vozidlá nie je 

nutná požiadavka na 

palivovú kartu 

individuálne ale jej 

objednanie prebehne 

automaticky  

 V prípade straty 

palivovej karty 

okamžitá informácia 

LS  

 

 Formálna požiadavka na  

LS ( v rámci objednávky 

vozidla ) 

 V prípade straty 

palivovej karty 

nahlásenie do  LS 

pre  zabezpečenie je 

blokácie 

 

 

 Objednanie palivovej karty u dodávateľa/výrobcu 

 Dodanie palivovej karty zároveň s prevzatím nového vozidla. 

 V prípade straty dodanie náhrady palivovej karty v čo najkratšom termíne 

 Sledovanie doby expirácie palivovej karty a jej proaktívne objednanie aby 

neprišlo k nemožnosti používania zo strany Klienta 
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REPORTING  

 Klient zadefinuje 

druhy informácií, 

ktoré požaduje a  LS 

pripraví vzor 

reportov ktoré budú 

na pravidelnej báze 

zasielané určeným 

adresátom 

v elektronickej 

forme 

a v dohodnutom 

formáte 

 Klient určí 

zamestnancov, ktorí 

budú mať prístup do 

reportingového 

systému  cez 

webové rozhranie 

a možnosť pracovať 

so všetkými 

informáciami ktoré 

sa týkajú vozového 

parku Klienta 

 

 Zabezpečí zaškolenie 

určených pracovníkov 

Klienta pre prácu 

s reportingovým  

systémom,  

 Na základe požiadavky 

od Klienta pripraví 

reporty, ktoré budú 

zasielané v elektronickej 

forme na určené e-

mailove adresy Klienta 

 

 

 

 Zabezpečenie on-line nahrávania všetkých potrebných informácií do 

reportingového systému a jeho nepretržitého fungovania 

 Pravidelné vylepšenia reportingového systému a rozširovanie 

funkcionality pre klienta 
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MANAGEMENT 

FAKTURÁCIE  

 

 Vyžiadanie 

konkrétnej faktúry a 

požiadavka na 

kontrolu faktúry 

vystavenej zo strany  

LS 

 Vyžiadanie 

konkrétnej faktúry 

od subdodávateľa 

 Určenie 

konkrétnych 

nákladových 

stredísk ak je 

záujem o túto formu 

fakturácie pre 

jednotlivé vozidlá 

 Určenie el. formátu 

faktúry v ktorej 

budú zasielané 

klientovi 

 

 

 Zabezpečenie vyriešenia  

reklamácií a požiadaviek 

zo strany Klienta na 

zmeny  

 Riešenie požiadaviek na 

zaraďovanie vozidiel 

podľa nákladových 

stredísk  

 

 

 Zaslanie faktúr v elektronickej, respektíve aj v papierovej forme na určenú 

adresu  

 Zmeny formátov faktúr v zmysle kompatibility so systémom klienta 

 Na základe požiadavky zo strany Klienta zaslanie kópie subdodávateľskej 

faktúr z archivačného systému  LS ( prefakturácie atď.. ) 
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UKONČENIE 

NÁJMU / 

VRÁTENIE 

VOZIDLA  

 Dohodnutie termínu 

a miesta 

odovzdania/vrátenia 

vozidla pri ukončení  

 Samotné 

odovzdanie vozidla 

zástupcovi  LS 

 Zabezpečenie 

vykonania 

neštandardných 

opráv v zmysle  

nenahlásených 

poistných udalostí 

 Prevzatie vozidla pri 

ukončení nájmu a jeho 

kontrola pred 

odovzdaním 

 Spísanie preberacieho 

protokolu, kontrola 

dokumentácie 

a príslušenstva vozidla 

ktoré majú byť vrátené s 

vozidlom 

 Informácia Klientovi 

ohľadom chýbajúcich 

náležitostí  

 

 

 Zabezpečenie obhliadky vozidla čo jeho stavu týka v zmysle manuálu 

nadmerného opotrebenia 

 Ukončenie nájmu vozidla v systéme  LS 

 Vypracovanie protokolu nadmerného opotrebenia nezávislou 

spoločnosťou a zaslanie protokolu nájomcovi 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parafy: Rámcová zmluva  

Operatívny lízing motorových vozidiel 

Garant: 

 

Ev. číslo:  

 Strana 67 / 71 

 
 

GPS  

 Požiadavka pre 

výkon 

a zabezpečenie 

a/monitoringu 

osobných 

a úžitkových 

vozidiel 

 b/  pre elektronickú 

knihu jázd 

 c/ rozlíšenie 

súkromnej 

a služobnje cesty 

 d/ prepočet 

spotreby PHM pre 

osobné vozidlá 

prepojením tzv. 

CAN-BUS 

rozhrania vozidla 

a pre nákladné 

vozidlá digitálnou 

sondou v nádrži 

vozidla.  

 Editácia 

parametrov (jazdy, 

meno vodiča, účel 

jazdy, nákladové 

 Organizačné 

zabezpečenie montáže 

GPS, následná 

kontrola, či je vozidlo 

aktívne v systéme GPS 

 

 Základnou službou monitoringu vozidiel v cene sa rozumie:  

 -Sledovanie vozidiel na mapovom podklade v reálnom čase 

 - statická vizualizácia na mapovom podklade historických prejdených jázd za 

zvolené obdobie a vozidlo 

 - možnosť editácie vybraných parametrov jázd (meno vodiča, účel jazdy, 

nákladové stredisko)  

 - import z kariet PHM a evidencia nákupov PHM 

 - sadu reportov – kniha jázd,  vyúčtovanie spotreby (súkromné/služobné 

jazdy, prepočet spotreby PHM), mesačné súčty, denné súčty a ďalšie 

 Prepočet spotreby PHM pre osobné vozidlá  

Rozšírenie služby monitoringu vozidiel – meranie spotreby PHM 

Názov Popis položky 

Meranie spotreby 

PHM osobné 

vozidlo  

Dáta o spotrebe získavané z pripojeného CAN-BUS 

rozhrania vozidla 

Meranie spotreby 

PHM nákladné 

vozidlo 

Dáta o spotrebe merané digitálnou sondou 

inštalovanou v nádrži vozidla  

 

Rozšírenie služby monitoringu vozidiel - iné požadované sledovanie 

 

Názov Popis 

Sledovanie nakl. 

Priestoru – dvere 

Snímanie otvorenia dverí nákladného  priestoru 
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stredisko) 

 
Sledovanie nakl. 

Priestoru – zadné čelo 

Snímanie otvorenia zadného manipulačného čela    

Nezávislé kúrenie Snímanie činnosti nezávislého kúrenia 

Rozšírenie služby monitoringu vozidla – identifikácia vodiča 

 

Názov Popis 

CarIdent  Identifikácia vodiča Dallas čipom s integrovaný tlačidlom 

pre označenie sukr./služ. Jazdy 

 

 

 

 

Rozšírenie služby monitoringu vozidiel – zabezpečenie vozidla 

Názov Popis 

Alarmové hlásenia Alarmové hlásenie na dispečing vizualizácia na 

mape, alarmové SMS na vybrané tlf. čísla    

Alarmové tlačidlo Alarmové podsvietené tlačidlo zo spätnou väzbou 

(tlačidlo sa rozsvieti až po potvrdení prijatia správy 

na dispečingu) 

Rozšírenie služby monitoringu vozidiel – servisné služby 
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Názov Popis 

Preventívnej 

kontrola vozidla 

Kontrola vozidlovej jednotky, komunikačných spojení, 

snímačov a antén  (doporučené vykonať  1krát za 2 roky) 

Diaľková 

diagnostika 

 Vzdialená diagnostika vozidlovej jednotky CarPosition 

a periférii (doporučené vykonať 1krát ročne) 
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MANAGEMENT 

POLEPOV  

 Nahlásenie 

požiadavky na 

„polep“ zároveň 

s objednávkou 

nového vozidla 

 Určenie presného 

druhu/typu polepu 

pre konkrétne 

vozidlo  ( rozmer 

atď.. ) 

 Určenie 

dodávateľov 

„polepov“   

 Zaslanie 

objednávky do  LS  

 

 

 Organizačné 

zabezpečenie 

vybavenia objednávky 

v zmysle požiadavky 

Klienta 

 

 

 

 Objednanie polepov a zabezpečenie ich montáže u dodávateľa vozidiel  ešte 

pred samotným odovzdaním vozidla Klientovi 
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PRÍLOHA č. 4 k Rámcovej zmluve  

o operatívnom lízingu motorových vozidiel 

Sprievodca odovzdaním vozidla po ukončení nájomnej zmluvy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


