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Dodatok č. 2 

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. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami  
 
 
Obchodné meno:  Slovenská pošta, a.s. 
Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
V zastúpení:  Ing. Róbert Gálik, MBA, predseda predstavenstva 
 Ing. Peter Kapusta, člen 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:  LeasePlan Slovakia, s. r. o. 
Sídlo:    Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 
V zastúpení:   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“) 

 
 
 

P r e a m b u l a 
Zmluvné strany sa v zmysle Článku XII. bod 1.10 Rámcovej zmluvy 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 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.9.2015 (ďalej len „Rámcová 
zmluva“), dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve. 
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Článok I. 
Predmet Dodatku č. 2  

 
1. Týmto Dodatkom č. 2 sa v zmysle Článku IV. bodu 4. Rámcovej zmluvy: „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“, ruší celé znenie časti 1.11 (Viacúčelové vozidlo) 
Prílohy č. 2 Rámcovej zmluvy – Technická špecifikácia vozidiel a mesačné paušály za lízing 
jednotlivých druhov vozidiel/ceny služieb, a nahrádza sa novým znením časti 1.11, ktoré tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2.  

 
  Týmto Dodatkom č. 2 nedochádza k zmene celkového počtu vozidiel v kategórii typu vozidla 1.11 

Viacúčelové vozidlo. 
 
 Týmto Dodatkom č. 2 dochádza k navýšeniu mesačného paušálu za lízing vozidla na 

329,72(EUR bez DPH/1 vozidlo), z dôvodu lepších niektorých technických parametrov (ako napr. 
väčší batožinový priestor, vyššia užitočná hmotnosť), ako aj prechodom na normu EURO 6. 

 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené. 
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
3. Tento Dodatok č. 2  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 slobodnom prístupe k informáciám) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie 
a súhlasia, že tento Dodatok č. 2 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 č. 2 v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného 
tajomstva a informácie označené v tomto Dodatku č. 2 ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 
Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento Dodatok č. 2  nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.  

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží tri vyhotovenia 
a prenajímateľ dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 
Za nájomcu:         Za prenajímateľa: 
 
V Bratislave, dňa...................        V Bratislave, dňa ................... 

 
 

 
................................................   ................................................ 
       Ing. Róbert Gálik, MBA                   Ing. František Stank 
     predseda predstavenstva                    konateľ spoločnosti 
   Slovenská pošta, a.s.                  LeasePlan Slovakia, s. r. o. 
     

 
 

...................................................   ................................................ 
         Ing. Peter Kapusta                     Ing. Rastislav Podlipný 
        člen predstavenstva                        konateľ spoločnosti 
        Slovenská pošta, a.s.           LeasePlan Slovakia, s. r. o. 



 

Parafy:  Dodatok č. 2  

k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu motorových vozidiel 

LeasePlan Slovakia, s. r. o. 

Garant:  

ÚP  - SSLĆ-OPaCD 

Strana 3/3 Ev. číslo: 1976/2013 

 

Príloha k Dodatku č. 2 
 

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 1 845 mm 
 Počet miest na sedenie minimálne 2 

Motor zážihový, 4 valcový, vodou chladený, s priamym vstrekovaním   

Palivo - benzín 95 Natural   

Obsah motora minimálne 1 100 cm3 a maximálne 1 368 cm3 
 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 sklá   
 - zadné dvere úložného priestoru s prevedením 2-dverové    
     s otváraním do strán 

  - rezervné plnohodnotné koleso 
 - centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním   

 - 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 kolesá   

 - sada zimných pneumatík na oceľových diskoch   

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

Značka a obchodný názov vozidla: 
Fiat Doblo Cargo 1.4 95k 
Base EURO6 

Mesačný paušál za lízing vozidla/cena služieb (EUR bez DPH/1 
vozidlo) 

329,7200 EUR 

 


