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Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu 
a poskytovaní ďalších služieb č. 03-04-2019  
 

Uzatvorený medzi 

 

LeasePlan Slovakia, s.r.o, so sídlom Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 44 558 970, IČ DPH: SK2022738091, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 56092/B, IBAN: 

SK6173000000009000009102, konanie menom spoločnosti/zastúpená: Ing. Rastislavom Podlipným, ako poskytovateľ 

služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) na jednej strane; 

a 

Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541, IČ DPH: SK2022534008, zapísaná v 

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4395/B, IBAN: SK61 0200 0000 0024 1616 8551, 

konanie menom spoločnosti/zastúpená: Ing. Gabrielom Szekeresom, Ing. Jozefom Bódim a Ing. Emilom Kosibom, ako 

objednávateľ a príjemca služieb,   (ďalej len „Klient“) na strane druhej. 

 

 

(Poskytovateľ a Klient tiež spoločne ako „Zmluvné strany“). 

 

1. Predmet Dodatku č. 1 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o operatívnom leasingu a poskytovaní ďalších 

služieb č. 03-04-2019  (ďalej len „Zmluva“) v zmysle ktorého sa Zmluva mení takto: 

 

1.1. Bod 3.3. sa mení a znie nasledovne:  

Uzavretie DZ a Potvrdenie objednávky. DZ je uzavretá okamihom, kedy je Kalkulácia vrátane Objednávacieho 

formuláru schválená, podpísaná Klientom a doručená Poskytovateľovi. Klient doručí Poskytovateľovi jedno 

písomné vyhotovenie podpísanej Kalkulácie a Objednávacieho formuláru alebo pošle elektronickú kópiu (scan) 

týchto dokumentov Poskytovateľovi prostredníctvom emailu na emailovú adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ na 

základe doručenej Kalkulácie a Objednávacieho formuláru objedná Vozidlo u Dodávateľa a bez zbytočného 

odkladu pošle Klientovi Potvrdenie objednávky, v ktorom uvedie predpokladaný termín dodania Vozidla. Konečná 

výška úrokovej sadzby bude určená podľa aktuálne platne dohodnutej Referenčnej sadzby časovo viazanej na 

týždeň, v ktorom došlo k odovzdaniu Vozidla Klientovi a s výnimkou konečnej ceny Vozidla v prípadoch, kedy 

Dodávateľ a následne i Poskytovateľ sú oprávnení upraviť konečnú cenu Vozidla. 

 

1.2. Bod 3.5. Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

Nadobudnutie účinnosti DZ a začiatok Leasingu. V nadväznosti na dodanie Vozidla Dodávateľom zašle 

Poskytovateľ Klientovi výzvu emailom k prevzatiu Vozidla s uvedením lehoty, v ktorej je Klient povinný Vozidlo 

prevziať. Dňom začiatku Leasingu (start date) je deň prevzatia Vozidla Klientom na základe podpísaného 

preberacieho protokolu. Ak Vozidlo Klient neprevezme v lehote uvedenej vo výzve, tak sa za deň začiatku 

Leasingu považuje piaty (5.) pracovný deň po uplynutí lehoty na prevzatie Vozidla uvedenej vo výzve zaslanej 

emailom, prípadne poštou. RZ a DZ nadobudnú platnosť dňom ich podpísania oprávnenými zástupcami 

Poskytovateľa a Klienta a účinnosť dňom nasledujúcom po dni ich zverejnenia   v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, ktoré zabezpečí bezodkladne po uzatvorení RZ a DZ Klient. 
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1.3. Bod 3.6. Zmluvy sa mení a znie nasledovne 

Výška konečnej Splátky je vypočítaná podľa aktuálnej úrokovej sadzby (viď. článok 5 RZ nižšie). Zmluvné strany 

sa dohodli, že úhradou Splátky Klient potvrdzuje existenciu DZ, a zároveň potvrdzuje svoj súhlas s výškou 

jednotlivých mesačných Splátok. 

 

2. Záverečné ustanovenia 

2.1. Zvyšné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

2.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.   

2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každý účastník obdrží jeden originál. 

2.4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, že nebol 

uzatvorený v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 

vlastnoručne podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa   V Bratislave dňa   
 

V Bratislave, dňa  

V mene Klienta: 

  

   

  

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

Ing. Gabriel Szekeres 

predseda predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

V Bratislave, dňa 

V mene Poskytovateľa: 

  

  

  

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

Ing. Rastislav Podlipný 

konateľ 

LeasePlan Slovakia, s. r. o. 

V Bratislave dňa  

V mene Klienta: 

  

   

  

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

Ing. Jozef Bódi 

člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

V Bratislave, dňa 

V mene Poskytovateľa: 

  

  

        

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

Ing. Emil Kosiba 

člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

 
 

 

 

  

 
 


