Dodatok č. 1
k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel uzatvorenej 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
medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Gálik, MBA, podpredseda predstavenstva.
IČO:
36 631 124
DIČ:
2021879959
IČ DPH:
SK2021879959
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu:
3001130011/6500
IBAN:
SK97 6500 0000 0030 0113 0011
BIC:
POBNSKBA
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa,
vložka č. 803/S
(ďalej len „nájomca“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:

LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Ing. František Stank, konateľ spoločnosti
Ing. Rastislav Podlipný, konateľ spoločnosti
IČO:
44 558 970
DIČ:
2022738091
IČ DPH:
SK2022738091
Bankové spojenie: ING Bank a.s.
Číslo účtu:
9000009102/7300
IBAN:
SK61 7300 0000 0090 0000 9102
BIC:
INGBSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 56092/B
(ďalej len „prenajímateľ“)

sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových
vozidiel uzatvorenej 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, s evidenčným číslom
1976/2013, platnej dňa 24.02.2014 a účinnej dňa 28.02.2014 (ďalej len „Rámcová zmluva“).
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Článok I.
Predmet Dodatku č. 1
1. Týmto Dodatkom č. 1 sa v Čl. IV. Rámcovej zmluvy – Rozsah predmetu zmluvy ruší
znenie bodu 2.2 v plnom rozsahu a ostatné body v odseku 2. tohto článku Rámcovej
zmluvy sa chronologicky prečíslujú.
2. Novelou zákona č. 361/2014 Z.z o dani z motorových vozidiel, prešla od 01.01.2015
povinnosť hradiť daň z motorových vozidiel na nájomcu, ako držiteľa motorových
vozidiel. Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca uhradil prenajímateľovi v rámci
mesačných splátok nájomného od 01.01.2015 do 30.09.2015 aj príslušnú daň
z motorového vozidla, nakoľko táto bola súčasťou mesačnej splátky nájomného,
zaväzuje sa prenajímateľ bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej
zmluve, najneskôr však do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1
vrátiť nájomcovi na jeho bankový účet sumu dane z motorového vozidla, ktoré na
základe tejto Rámcovej zmluvy a na ňu nadväzujúcich čiastkových zmlúv nájomca
užíval, a to za obdobie od 01.01.2015 do 30.09.2015. Zároveň sa nájomca zaväzuje
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov túto daň z motorových vozidiel
uhradiť príslušnému daňovému úradu podaním daňového priznania za rok 2015 vo
vlastnom mene, ako držiteľ motorových vozidiel, tvoriacich predmet uzavretých
Nájomných zmlúv.
3. Z bodu 1.6 Článku VIII. – Platobné podmienky a náhrada škody Rámcovej zmluvy
vyplýva, že 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. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1
pristupujú k optimalizácii mesačných splátok, pričom jednotlivá takto upravená
mesačná splátka pri určenom motorovom vozidle, na ktoré sa vzťahuje optimalizácia
v zmysle bodu 1.6. Článku VIII. Rámcovej zmluvy, bude uvedená v tabuľke, ktorá
tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v tabuľke
budú uvedené všetky vozidlá v zmysle uzavretých Nájomných (čiastkových) zmlúv,
pričom pri každom jednom vozidle bude určená nová výška mesačného nájomného
po odpočítaní dane z motorového vozidla, v súlade s bodom 2. tohto článku Dodatku
č. 1. Takto novo určené mesačné nájomné s odpočtom dane za motorové vozidlo pre
všetky motorové vozidlá a úpravou po optimalizácii pre určené vozidlá je záväzné
a platné pri určení nového mesačného nájomného pre každé jedno vozidlo v zmysle
platne uzavretej Nájomnej (čiastkovej) zmluvy, s účinnosťou od 01.10.2015. Takto
novo určené mesačné nájomné zahŕňa tiež migráciu a konsolidáciu dát z fungujúcich
monitorovacích jednotiek (GPS) namontovaných vo vozidlách do monitorovacieho
systému nájomcu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa v každej uzavretej Nájomnej
(čiastkovej) zmluve v Čl. III. ods. 1. v časti „Celková splátka nájomného
vozidlo/mesiac“, táto splátka mení v súlade s údajmi uvedenými v tabuľke, ktorá tvorí
Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
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5. Pre vylúčenie pochybností, zmeny Rámcovej zmluvy uvedené v tomto Dodatku č. 1
k Rámcovej zmluve sa zároveň považujú za zmeny vo všetkých uzavretých
Nájomných (čiastkových) zmluvách medzi zmluvnými stranami, a to konkrétne v tých
častiach, ktorých sa obsah tohto Dodatku č. 1 dotýka.
Článok II.
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1
1. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 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
tento dodatok vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom
registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie
dodatku v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva
a informácie označené tomto dodatku ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného
zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento dodatok nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží tri
vyhotovenia a prenajímateľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli
a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,
ho podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 – Tabuľka novourčených mesačných splátok všetkých motorových vozidiel

Za nájomcu:

Za prenajímateľa:

V ....................., dňa...................

V ....................., dňa...................

................................................
JUDr. Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva
Slovenská pošta, a.s.

................................................
Ing. František Stank
konateľ spoločnosti
LeasePlan Slovakia, s. r. o.

................................................
Ing. Róbert Gálik, MBA
podpredseda predstavenstva
Slovenská pošta, a.s.

................................................
Ing. Rastislav Podlipný
konateľ spoločnosti
LeasePlan Slovakia, s. r. o
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