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Nájomná / Čiastková zmluva 
(ďalej len „čiastková zmluva“) k Rámcovej dohode o operatívnom leasingu motorových vozidiel účinná dňa 05.05.2018 – Číslo v CEEZ: 1243/2017 
(ďalej len „RD“)                                                                                  Objednávka č.  

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 
LeasePlan Slovakia, s.r.o. / Prenajímateľ   Slovenská pošta, a.s. / Nájomca 

Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
IČO: 44558970, DIČ: 2022738091   IČO: 36631124, DIČ: 2021879959 
IČ DPH: SK2022738091    IČ DPH: SK2021879959 
IBAN: SK61 7300 0000 0090 0000 9102   IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
BIC: INGBSKBX     BIC: POBNSKBA 
V zastúpení:     V zastúpení: 
Ing. Rastislav Podlipný, konateľ spoločnosti   Ing. Elena Hegerová, PhD.  riaditeľka úseku financií  
Ing. Jozef Gašperan, konateľ spoločnosti   Ing. Martina Verešpejová riaditeľka sekcie distribučných činností 

Obidvaja na základe poverenia SP, a.s. podľa podpisového poriadku 
 OS-03 v platnom znení. 

 
Zápis v OR OS Bratislava I., odd.: Sro, vl.č.: 56092/B  Zápis v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sa, vl.č.: 803/S 
 
 

II. PREDMET ČIASTKOVEJ ZMLUVY / PREDMET NÁJMU 
1.  Špecifikácia vozidla:   Viacúčelové vozidlo (benzín) 

Model:    Peugeot Partner 1.2 PureTech 81kw PRO L1 
 Druh:    Viacúčelové vozidlo  

Farba vozidla:       Chrómová žltá (pošta) RAL 1028 + polep strechy RAL 1028 
2. Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať Nájomcovi na dočasné užívanie uvedené vozidlo špecifikované vyššie a poskytovať mu 
technické a asistenčné služby súvisiace s nájmom a Nájomca sa zaväzuje toto vozidlo na dočasné užívanie prevziať a za toto užívanie a poskytnuté 
technické a asistenčné služby platiť Prenajímateľovi nájomné, prípadne iné platby; to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto čiastkovej 
zmluve a RD.   
 

III. PODMIENKY NÁJMU 
1.  Doba nájmu v mesiacoch:   48     Dodatočné nájomné (poplatok) za prekročené km:       0,0639  Eur 
     Predpokladané km ročne:   30 000          Zníženie nájomného (preplatok) za nevyčerpané km:   0,0262  Eur 
     Predpokladaný celkový nájazd v km:  120 000 
     Celková splátka nájomného vozidlo/mesiac: 408,6 Eur bez DPH 
2.  Suma nájomného zahŕňa poskytovanie nasledovných technických a asistenčných služieb: 
      

Finančná splátka  

Dialničná známka  

Povinné zmluvné poistenie Allianz 5 mil. / 1 mil. EUR 

Havarijné poistenie Allianz 5% / 166 EUR 

Údržba, servis Paušálna platba 

Pneumatiky Neobmedzené 

Asistenčné služby 5 dní 

Poplatok za správu  

GPS – LeasePlan on board  

  

 
3.  Nájomca je povinný začať platiť nájomné dňom prevzatia vozidla od prenajímateľa na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí 
vozidla.  
 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1.   Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
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 táto 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. Zmluva je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých Nájomca obdrží po dve vyhotovenia a Prenajímateľ 
jedno vyhotovenie. 

2.   K uvedeným položkám v zmysle čl.III. bod 1. bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
3. Prenajímateľ  a Nájomca sa dohodli, že vozidlo bude dodané a odovzdané Nájomcovi do užívania najneskôr do 4 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto nájomnej / čiastkovej zmluvy. 
4. Dojednania zmluvných strán neupravené touto čiastkovou zmluvou sa riadia ustanoveniami RD. 
5.         Zmluvné strany 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.  
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto čiastkovú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
Za Prenajímateľa, v Bratislave dňa                              Za Nájomcu, v Bratislave dňa ...............  
 
............................................................................  .......................................................................... 
Ing. Rastislav Podlipný / LeasePlan Slovakia, s.r.o.  Ing. Elena Hegerová, PhD.  riaditeľka úseku financií/ 
       Slovenská pošta, a.s. 
 

.....................................................................  .......................................................................... 

Ing. Jozef Gašperan  / LeasePlan Slovakia, s.r.o.  Ing. Martina Verešpejová riaditeľka sekcie distribučných činností/ 
Slovenská pošta, a.s. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Gašperan&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=0

