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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Produktové obchodné podmienky pre lízing Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú v rozsahu 

uvedenom v tomto dodatku č. 1. 

 

 
 

2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V časti Definície pojmov sa mení definícia Centrum hlavného záujmu, pričom nová definícia pojmu 

Centrum hlavného záujmu znie: 
„Centrum hlavného záujmu 

má význam uvedený v článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
Európskej únie č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.“ 

 
2.2. V časti Definície pojmov sa mení definícia DPH EURIBOR, pričom nová definícia pojmu DPH 

EURIBOR znie: 
„DPH EURIBOR 

referenčná úroková sadzba p. a. (Euro Interbank Offered Rate), za ktorú si 
európske referenčné banky (EURIBOR Panel Banks) na medzibankovom 
refinančnom trhu poskytujú peňažné prostriedky v EUR, a to na časové obdobie 
totožné s Obdobím fixácie. Referenčná sadzba sa určuje v závislosti od aktuálnej 
situácie na medzibankovom refinančnom trhu; Ak výška EURIBOR nie je 
príslušným zdrojom v Deň rekalkulácie vyhlásená, pre určenie výšky EURIBOR 
použije Banka sadzbu EURIBOR, ktorá bola pred Dňom rekalkulácie vyhlásená 
naposledy alebo má právo za východisko pre výpočet Úrokovej sadzby použiť 
východiská platné pre situáciu ak je dohodnutý typ Referenčnej sadzby zrušený; 
Ak výška EURIBOR dosiahne ku Dňu rekalkulácie zápornú hodnotu, t. j. hodnotu 
nižšiu ako 0 % p. a., Banka je oprávnená pre účely stanovenia výšky Platieb 
zarátať hodnotu EURIBOR pre dané Obdobie fixácie vo výške 0 % p. a.  
Ak je typ Referenčnej sadzby EURIBOR príslušným zdrojom, ktorý ju zverejňuje, 
zrušený, , alebo ak je zrušený iným spôsobom,bude sa za východisko pre výpočet 
Úrokovej sadzby považovať:  
a) typ referenčnej sadzby, ktorým bol EURIBOR nahradený,  
b) ak takáto nie je, tak ponuková sadzba pre vklady v príslušnej mene na 
príslušnom medzibankovom trhu stanovená relevantnou autoritou (napr. pre menu 
euro Európskou bankovou federáciou, uvedená na ktorejkoľvek inej stránke 
Reuters Monitor Money Rates Service), pre obdobie rovnajúce sa príslušnému 
Úrokovému obdobiu (alebo pre časovo najbližšie obdobie) v Deň stanovenia,  
c) ak takáto nie je, potom ponuková sadzba pre vklady v príslušnej mene na 
príslušnom medzibankovom trhu, uvedená na ktorejkoľvek stránke služby akú 
Banka odôvodnene určí ako službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá 
službe pre obdobie rovnajúce sa takémuto Úrokovému obdobiu (alebo pre časovo 
najbližšie obdobie) v Deň stanovenia, alebo  
d) ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúcich bodov potom sadzba per 
annum vypočítaná Bankou ako aritmetický priemer (v prípade potreby zaokrúhlený 
na štyri desatinné miesta nahor) sadzieb oznámených Banke minimálne tromi 
referenčnými bankami, pri ktorých každá z referenčných bánk ponúkala na 
príslušnom medzibankovom trhu vklady v euro vo výške v podstate sa rovnajúcej 
výške Čerpania okolo 11:00 hodiny (bratislavského času) v Deň stanovenia 
porovnateľné s príslušným Úrokovým obdobím (alebo pre časovo najbližšie 
obdobie),  
e) ak nie je možné postupovať podľa predchádzajúceho bodu, potom sadzba, ktorú 
Banka oznámi Lízingovému prijímateľovi hneď ako to bude prakticky možné (avšak 
najneskôr v deň kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), ako 
percentuálnu sadzbu p.a. predstavujúcu skutočný náklad refinancovania sa Banky 
z akéhokoľvek zdroja, ktorý odôvodnene zvolí Banka v súvislosti s Čerpaním;“ 
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2.3. V časti Definície pojmov sa v definícii pojmu „Finančná zadĺženosť“ sa písm. j) nahrádza novým písm. 
j), ktoré znie: 
 
j) pristúpením k dlhu, ručiteľským záväzkom, sľubom odškodnenia, zárukou, iným záväzkom na 
zabezpečenie úveru alebo finančnej zadlženosti inej osoby akreditívom alebo iným nástrojom 
vydaným, uskutočneným alebo potvrdeným bankou alebo finančnou inštitúciou, alebo 
 

2.4. V časti Definície pojmov sa mení definícia Predmet lízingu (PL), pričom nová definícia pojmu Predmet 
lízingu (PL) znie: 
 
„Predmet lízingu (PL) 

hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí, na ktoré Banka v súlade so ZFL 
poskytla Lízingovému prijímateľovi finančný lízing.“ 

 
2.5. V článku 5. Bod 5.3 sa za slovné spojenie „v poistnej zmluve“ dopĺňa text „(môže byť súčasťou ZFL)“. 

 
2.6. V článku 5. Bod 5.19 sa pôvodný text nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne: „Ak Banka 

eviduje voči Lízingovému prijímateľovi pohľadávku zo ZFL alebo iného zmluvného vzťahu 
s Lízingovým prijímateľom, Banka je oprávnená uspokojiť svoju pohľadávku z prijatého poistného 
plnenia. Prípadný zostatok poistného plnenia Banka môže uvoľniť v prospech Lízingového 
prijímateľa.“  

 
2.7. V článku 6. sa bod 6.2 nahrádza novým bodom, ktorý znie: 

 
 
6.2. Lízingový prijímateľ doručí Banke:  

a) dokumenty preukazujúce Statusovú zmenu, a to bezodkladne po jej uskutočnení,  
b) kópie daňového priznania vrátane príloh s potvrdením prevzatia daňovým úradom, a to 

vždy do 3 mesiacov po ukončení obchodného roka alebo do 6 mesiacov po ukončení 
obchodného roka, ak Dlžník požiadal Banku o predĺženie tejto lehoty z dôvodu podania 
žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznani,  

c) ak má zákonnú povinnosť konsolidácie výsledkov hospodárenia hospodársky spojených 
subjektov alebo overenia výsledkov hospodárenia audítorom:  
ca) konsolidované výsledky hospodárenia a  
cb) kópie audítorom overených účtovných výkazov spolu s audítorskou správou o overení 

výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane rozhodnutia o 
rozdelení zisku, vyhotovenú podľa slovenských účtovných štandardov SAS, IFRS 
alebo US GAAP, a to v lehote 6 mesiacov po ukončení každého obchodného roka,  

d) ročné účtovné závierky, a to vždy do 3 mesiacov po ukončení obchodného roka, 
e) výročné správy, ak má Dlžník zákonnú povinnosť ich vyhotovovať, a to vždy do 3 

mesiacov po ukončení obchodného roka, 
f) priebežné účtovné výkazy v štandardizovanej forme SAS, IFRS alebo US GAAP  za 

obdobie od začiatku obchodného roka do konca príslušného štvrťroka, a to do 30 
kalendárnych dní po ukončení každého kalendárneho štvrťroka,  

g) dokumenty, ktoré je povinný odovzdať spoločníkom, členom alebo majiteľom akcií, 
dlhopisov, podielových listov alebo dočasných listov, a ktoré má povinnosť zverejniť, a to 
najneskôr do 5 kalendárnych dní po tom, ako bol povinný tieto dokumenty zverejniť, a  

h) potvrdenie o súlade skutočností s finančnými ukazovateľmi podľa ZFL, a to vždy do 30 
kalendárnych dní od doručenia účtovných výkazov Banke. 

 
V Podmienkach určených Zverejnením Banka stanovuje podmienky zasielania a spracúvania 
vyššie uvedených dokumentov a s ohľadom na charakteristiku Lízingového prijímateľa určuje, 
v ktorých prípadoch tieto dokumenty Lízingový prijímateľ zasiela výlučne na výzvu Banky.  

 
Pri zasielaní dokumentov Banka preferuje doručovanie dokumentov prostredníctvom 
elektronickej služby Business24. 
 
Ak Lízingový prijímateľ zašle dokumenty, ktoré majú byť v  zmysle podmienok určených 
Zverejnením zaslané do Banky výlučne na výzvu Banky, pričom Banka takúto výzvu nezaslala 
alebo Lízingový prijímateľ zašle do Banky dokumenty spôsobom, že v zmysle podmienok 
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určených Zverejnením nie je možné ich automatizované spracúvanie,  je Banka oprávnená 
uplatniť si voči Lízingovému prijímateľovi osobitný Poplatok. 
 

2.8. V článku 7. Bod 7.23 písm. f) fa) sa čiarka za vetou nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa nový text, ktorý 
znie „v prípade, ak odpredaj PL nie je objektívne možný, Osobitné peňažné plnenie sa rovná výške 
zostatku Istiny v účtovníctve Banky ku dňu zániku povinnosti Lízingového prijímateľa platiť Platby,“ 

 
2.9. V časti Kontaktné údaje sa pôvodný pojem „Sporotel“ nahrádza pojmom „Klientske centrum“ 
 
 

 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 16. 05. 2020. 

 
 
  



  

 

 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  

IČO: 00 151 653 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B 

BIC SWIFT: GIBASKBX 

IČ DPH: SK7020000262 

DIČ: 2020411536 

Číslo povolenia na výkon bankových činností: UBD-1247/1996 udelené Národnou bankou Slovenska 

 

 

www.slsp.sk 

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk 

Klientske centrum: *0900, 0850 111 888 

 

 

 

Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
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