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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. 2. 

 
 

 
2. OBSAH DODATKU 

 
2.1. V časti Definície pojmov sa vkladá nová definícia pojmu Deň stanovenia, ktorá znie: 

„Deň stanovenia   
rozhodujúci deň pre zistenie výšky Referenčnej sadzby na 
ďalšie Obdobie fixácie, ktoré nastane dva Obchodné dni pred 
začiatkom Obdobia fixácie a pre Referenčnú sadzbu typu 
overnight (t.j. sadzbu pre jednodňové obchody) jeden Obchodný 
deň pred začiatkom Obdobia fixácie. Ak Obdobie fixácie začína 
v deň, ktorý nie je Obchodným dňom, Banka má právo pre dané 
Obdobie fixácie použiť výšku Referenčnej sadzby platnú pre 
najbližší predchádzajúci Obchodný deň.“ 

 
2.2. V časti Definície pojmov sa definícia EURIBOR nahrádza novým pojmom Referenčná sadzba, ktorá 

znie: 
„Referenčná sadzba 

  zverejňovaná sadzba, z ktorej Banka stanovuje Úrokovú sadzbu: 
a)BASE RATE, je sadzba per annum (p. a.) administrovaná, t. j. určovaná Bankou, ktorú je 
Banka oprávnená jednostranne meniť z dôvodov zmeny finančného správania Lízingového 
prijímateľa, zmeny rizikovosti lízingového vzťahu a z dôvodov, na základe ktorých možno 
meniť POP. Banka informuje Lízingového prijímateľa o zmene BASE RATE Zverejnením, 
napr. BASE RATE KTK/CORP/PRIME RATE EUR, BASE RATE SPL Nezabezpečené, BASE 
RATE KTK Nezabezpečené. 
b)EURIBOR/€STR/SOFR/CME Term SOFR, prípadne iné – sadzba per annum (p. a.), 
určovaná v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. Jej výška sa 
určuje na základe výšky úrokových sadzieb na pevne stanovené časové obdobie v mene 
a sume porovnateľnej s Pohľadávkou Banky, očakávaných, ponúknutých alebo reálne 
použitých úrokových sadzieb pre uzatvorenie obchodov na medzibankovom trhu resp. 
finančnom trhu pre príslušnú menu pre Deň stanovenia. Identifikáciu a spôsob stanovenia 
jednotlivých Referenčných sadzieb uvádza Banka vo Zverejnení.  

 
Ak výška Referenčnej sadzby nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia vyhlásená, pre určenie 
výšky Úrokovej sadzby má Banka právo použiť  buď Referenčnú sadzbu, ktorá bola pred Dňom 
stanovenia vyhlásená naposledy alebo východiská platné pre situáciu ak je zverejňovanie dohodnutej 
Referenčnej sadzby ukončené. 

 
Platí, že ak:  

a)bola Referenčná sadzba zrušená, a to na základe rozhodnutia alebo zverejnenia informácie 
subjektom, ktorý má vplyv na poskytovanie Referenčnej sadzby, alebo ktorý túto Referenčnú 
sadzbu zverejňuje (ďalej „administrátor“), alebo subjektom vykonávajúcim a zabezpečujúcim 
vykonávanie dohľadu nad pravidlami tvorby, stanovovania a zverejňovania referenčných 
hodnôt na relevantných finančných trhoch alebo iný poverený alebo právnymi predpismi 
určený subjekt (centrálna banka, orgán dohľadu, expertný orgán finančného sektora pôsobiaci 
na relevantných finančných trhoch alebo iný subjekt, záujmová alebo pracovná skupina alebo 
združenie osôb, ktorý subjekty vykonávajúce alebo zabezpečujúce vykonávanie dohľadu nad 
pravidlami tvorby, stanovovania alebo zverejňovania referenčných hodnôt na relevantných 
finančných trhoch poverili výkonom činností týkajúcich sa stanovenia a vyhodnocovania 
relevantnosti referenčnej sadzby) /ďalej „relevantná autorita“/, alebo 
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b)Referenčná sadzba nemá podľa rozhodnutia relevantnej autority alebo zverejnenia 
informácie zo strany relevantnej autority alebo podľa iných Banke dostupných informácií, 
reprezentatívny a relevantný charakter, alebo 
c)Referenčná sadzba a  jej ďalšie zverejňovanie bolo ukončené alebo nie je relevantnú dobu 
publikovaná bez predchádzajúceho oficiálneho rozhodnutia alebo oznámenia relevantnej 
autority, alebo 
d)Referenčná sadzba a jej metodológia výpočtu bola podstatným spôsobom zmenená, alebo 
e)Referenčná sadzba a jej použitie pre právne vzťahy podľa Zmluvy nie je z akéhokoľvek 
dôvodu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 
určí Banka náhradnú Referenčnú sadzbu, ktorou bude:  

 
1) náhradná referenčná sadzba, a to vrátane akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment 
spread) podľa určenia administrátora alebo relevantnej autority, alebo 
2)alternatívna referenčná sadzba z viacerých možných náhradných referenčných sadzieb a to 
vrátane akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment spread) podľa určenia administrátora 
alebo relevantnej autority, alebo 
3)alternatívna referenčná sadzba, a to vrátane akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment 
spread) určená s ohľadom na typ Bankového produktu relevantnou autoritou alebo 
relevantnými medzinárodne uznávanými subjektami v rámci príslušného odvetvia finančného 
trhu (napr. International Swaps and Derivates Association (ISDA), the International Capital 
Markets Association (ICMA), the Loan Market Association (LMA), alebo akékoľvek iný 
relevantný subjekt alebo združenie), alebo  
4)alternatívna referenčná sadzba, a to vrátane akejkoľvek prirážky (spread alebo adjustment 
spread) určená Bankou na základe všeobecne uznávaného a akceptovaného postupu na 
finančnom trhu, a to napríklad  ako 

- sadzba per annum (p. a.) 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 danej mene vo výške v 
podstate sa rovnajúcej výške Čerpania v čase obvyklom pre podobné zisťovanie v 
Deň stanovenia porovnateľné s príslušným Obdobím úrokovej sadzby (alebo pre 
časovo najbližšie obdobie), alebo 
- sadzba, ktorú Banka oznámi Lízingovému prijímateľovi hneď ako to bude prakticky 
možné (avšak najneskôr v deň kedy má byť úrok za dané Obdobie fixcáie splatný), 
ako percentuálnu sadzbu p. a. predstavujúcu skutočný náklad refinancovania sa 
Banky z akéhokoľvek zdroja, ktorý odôvodnene zvolí Banka v súvislosti s Čerpaním; 

 
Ak doba trvania obchodov, pre ktoré sú náhradné Referenčné sadzby určené, nezodpovedá 
dohodnutému Obdobiu úrokovej sadzby dohodnutého pre Bankový produkt, určí Banka, aká doba 
trvania obchodov pre stanovenie náhradnej Referenčnej sadzby je relevantná, a s ohľadom na vyššie 
uvedené určí náhradnú Referenčnú sadzbu.  

 
Spôsob stanovenia náhradnej Referenčnej sadzby spolu s popisom postupu pri jej stanovení v zmysle 
vyššie uvedeného, oznámi Banka Dlžníkovi Zverejnením.   

 
Ak výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0 
% p. a., Banka je oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej sadzby použiť hodnotu 
Referenčnej sadzby pre dané Obdobie fixácie vo výške 0 % p.a. Banka môže kedykoľvek jednostranne 
rozhodnúť, že pravidlo podľa predchádzajúcej vety do odvolania nahrádza nasledovným pravidlom: Ak 
súčet Referenčnej sadzby a dohodnutej marže dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. 
hodnotu nižšiu ako 0 % p. a., platí, že Banka pre dané Obdobie fixácie úročí Úver úrokovou sadzbou vo 
výške 0 % p. a. Banka informuje o týchto skutočnostiach Lízingového prijímateľa vopred oznámením.“ 
 
 

2.3. V časti Definície pojmov sa v definícii Kalkulácia Variabil slová „sadzby EURIBOR“ nahrádzajú slovami  
„Referenčnej sadzby“. Nová definícia pojmu Kalkulácia Variabil znie: 

„Kalkulácia Variabil   
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spôsob výpočtu Platieb, pri ktorom je použitá úroková sadzba, ktorá je 
platná vždy len pre príslušné Obdobie fixácie; úroková sadzba sa 
v takomto prípade skladá z Referenčnej sadzby a marže.“ 

 
2.4. V časti Definície pojmov sa nahrádza slovo EURIBOR slovom Referenčná. Nová definícia pojmu 

Obdobie fixácie znie:  

          „Obdobie fixácie   
Pre Kalkuláciu Variabil je to obdobie, počas ktorého je výška Platieb 
nemenná; jeho dĺžka sa uvádza v ZFL; v závislosti od jeho dĺžky sa pre 
výpočet výšky Platieb použije príslušnáReferenčná sadzba stanovená pre 
časové obdobie totožné s dĺžkou Obdobia fixácie; pri výpočte výšky 
Platieb pre prvé Obdobie fixácie sa použije príslušná Referenčná sadzba 
platná ku dňu uvedenému v ZFL, pre nasledujúce Obdobie fixácie sa 
použije príslušná Referenčná sadzba platná k príslušnému Dňu 
rekalkulácie; začiatkom prvého Obdobia fixácie je deň prevzatia PL 
Lízingovým prijímateľom; začiatkom nasledujúcich Období fixácie je deň, 
ktorý sa číselne zhoduje s dátumom prevzatia PL po uplynutí 
predchádzajúceho Obdobia fixácie, ak sa takýto deň v kalendárnom 
mesiaci nenachádza, rozhodujúci je posledný deň príslušného 
kalendárneho mesiaca.“ 

 
 
2.5. V časti Definície pojmov sa mení definícia Skupina Lízingového prijímateľa, pričom nová definícia pojmu 

Skupina Lízingového prijímateľa znie: 
„Skupina Lízingového prijímateľa 

  a) Garant  
b) osoby, v ktorých ma Lízingový prijímateľ alebo ktoré majú 

v Lízingovom prijímateľovi priamu alebo nepriamu účasť 
(vlastnícku alebo riadiacu alebo inú s obdobným, najmä 
ekonomickým, vplyvom alebo prepojenosťou) minimálne vo 
výške, ktorá individuálne alebo ak je to možné, tak v spojení 
s tretími osobami, zodpovedá 25%, a  

c) osoby, v ktorých má rovnakú priamu alebo nepriamu účasť osoba 
podľa písm. b).“ 

 
 
2.6. V časti Definície pojmov sa v definícii pojmu „Statusová zmena“ sa písm. g) nahrádza novým písm. g), 

ktoré znie: 
 
„g) zmena osôb oprávnených konať a spôsobu ich konania,“ 
 

2.7. V časti Definície pojmov sa vkladá nová definícia Účet pre splácanie, pričom definícia pojmu Účet pre 
splácanie znie: 
 
„Účet pre splácanie 

Účet Lízingového prijímateľa, z ktorého spláca Pohľadávku Banky na účet Banky.“ 
 

2.8. V článku 2. bod 2.29 sa pôvodný text poslednej vety nahrádza novým textom, bod 2.29 po novom znie 
nasledovne: 
 
„Lízingový prijímateľ je povinný Banke odovzdať PL na prevzatie, ak je Lízingový prijímateľ v omeškaní 
s plnením svojich záväzkov zo ZFL alebo v súvislosti so ZFL viac ako 30 dní. Lízingový prijímateľ je 
povinný PL na prevzatie Banke odovzdať v deň nasledujúci po uplynutí doby podľa predchádzajúcej 
vety. O určenie miesta na prevzatie PL, je Lízingový prijímateľ povinný požiadať v dostatočnom 
predstihu. Povinnosť Lízingového prijímateľa platiť ďalšie Platby v súlade so Splátkovým kalendárom 
sa od momentu prevzatia PL odkladá. Počas prevzatia PL je Banka oprávnená ZFL vypovedať alebo 
od nej odstúpiť a následne odpredať PL tretej osobe. Ak je voči Lízingovému prijímateľovi začaté 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, podaný návrh na povolenie verejnej preventívnej 
reštrukturalizácie, vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo súdom povolená verejná 
preventívna reštrukturalizácia môže Banka odpredať PL aj pred predčasným ukončením ZFL.“  
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2.9. V článku 2. bod 2.35 sa za slovo „náklady“ dopĺňa nový text „prostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby“, nový text bodu 2.35 znie nasledovne:  
 
„Zmeny, technické úpravy, iné úpravy, doplnky, alebo iné zhodnotenia vykonávané so súhlasom Banky 
Lízingový prijímateľ vykonáva na vlastnú zodpovednosť, nebezpečenstvo a náklady prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby.“ 
 

 
2.10. V článku 2. bod 2.39 sa za slovo „údržbu“ vkladajú slová „vrátane montáže a uvedenia do prevádzky“, 

nový text bodu 2.39 znie nasledovne: 
 

„Opravy a údržbu vrátane montáže a uvedenia do prevádzky PL je Lízingový prijímateľ povinný 
vykonávať s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na vlastný účet výhradne prostredníctvom 
servisných zariadení, ktoré sú stanovené, odporučené, alebo autorizované výrobcom PL, prípadne 
Dodávateľom.“ 

 
 
2.11. V článku 3. bod 3.7 za druhú vetu vkladá ďalšia veta, nový text bodu 3.7 znie nasledovne:  

 
„Lízingový prijímateľ je povinný platiť Platby riadne a včas podľa Splátkového kalendára a ZFL výlučne 
v mene uvedenej v ZFL. Lízingový prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby každá Platba bola pripísaná na 
účet Banky najneskôr v deň jej splatnosti, v plnej výške bez zrážok. V prípade, ak Banka a Lízingový 
prijímateľ písomne dohodli na splácaní Pohľadávky Banky odpísaním peňažných prostriedkov z Účtu 
pre splácanie, Lízingový prijímateľ je povinný zabezpečiť na Účte pre splácanie dostatok peňažných 
prostriedkov, aby bolo možné včas realizovať odpísanie peňažných prostriedkov. Ak je Účet pre 
splácanie vedený v inej mene, ako je mena, v ktorej má byť uhradená Platba je Lízingový prijímateľ 
povinný zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na tomto účte najneskôr dva Obchodné dní pred 
dňom splatnosti Platby. Dlžná suma je uhradená včas, ak je v deň jej splatnosti pripísaná na účet 
Banky.“ 
 

 
2.12. V článku 3. bod 3.13 sa vkladá nové znenie tretej vety a textácia doterajšej tretej vety sa mení, preto 

nový text bodu 3.13 znie nasledovne: 
 
„Lízingový prijímateľ je povinný platiť Platby a ostatné úhrady spojené so ZFL výlučne bezhotovostným 
prevodom peňažných prostriedkov na účet Banky uvedený v ZFL alebo oznámený Bankou. Pri platbe 
Lízingový prijímateľ povinne uvádza číslo ZFL ako variabilný symbol.  Banka a Lízingový prijímateľ sa 
môžu písomne dohodnúť na splácaní Pohľadávky Banky odpísaním peňažných prostriedkov z Účtu pre 
splácanie. Banka môže počas trvania ZFL zmeniť číslo účtu, číslo ZFL, variabilný symbol, prípadne 
zmenu spôsobu splácania z odpísania z Účtu pre splácanie na spôsob splácania Platbami na Účet 
Banky. Zmenu Lízingovému prijímateľovi oznámi. Lízingový prijímateľ je v takomto prípade povinný 
zabezpečiť zmenu úhrady Platieb a ostatných úhrad. Platba zmenkou alebo šekom nie je dovolená.“  

 
2.13. V článku 3. bod. 3.16 sa písmeno f) nahrádza novým písmenom f), ktoré znie: 

 
f) sa aplikuje Kalkulácia Variabil, v Deň rekalkulácie.“ 

 
2.14. V článku 5. bod 5.2 sa za slovným spojením „Banke je“ odstraňuje slovo „oprávnená“, nový text bodu 

5.2. znie nasledovne: 
 
„Banka je na základe dohody s poisťovňou v takomto prípade oprávnená inkasovať od Lízingového 
prijímateľa poistné, pričom poistné tvorí súčasť Platby. Ak PL poistila Banka, Lízingový prijímateľ je 
povinný poistné Banke nahrádzať.“ 
 
 

2.15. V článku 5. bod 5.14 písmenom f) sa za slovom „náklady“ odstraňuje slovné spojenie „bez zbytočného 
odkladu“, nové znenie písmena f) znie nasledovne: 
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bez zbytočného odkladu ak je to možné na vlastné náklady zabezpečiť uvedenie PL do stavu, ktorý 
predchádzal poistnej udalosti, konať pri tom v súlade s poistnou zmluvou, Poistnými podmienkami 
a právnymi predpismi, a 
 

 
2.16. V článku 7. bod 7.2. sa písmeno g) nahrádza novým znením písmena g) , ktoré znie: 

 
g) „Banka sa hodnoverným spôsobom dozvedela o: 

ga)  pripravovanom alebo podanom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Lízingového 
prijímateľa, člena Skupiny Lízingového prijímateľa alebo  

gb)  návrhu na povolenie reštrukturalizácie Lízingového prijímateľa, člena Skupiny 
Lízingového prijímateľa alebo  

gc)  pripravovanom alebo realizovanom vstupe Lízingového prijímateľa, člena Skupiny 
Lízingového prijímateľa do likvidácie alebo  

gd)  podaní návrhu Lízingového prijímateľa alebo člena Skupiny Lízingového prijímateľa na 
povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie alebo o uzatvorení dohody o 
neverejnom pláne v neverejnej preventívnej reštrukturalizácii medzi Lízingovým 
prijímateľom a jeho veriteľom alebo členom Skupiny Lízingového prijímateľa a jeho 
veriteľom alebo o oznámení Lízingového prijímateľa alebo člena Skupiny Lízingového 
prijímateľa o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii príslušnému 
súdu (ďalej „riešenie hroziaceho úpadku“) alebo o úkonoch Lízingového prijímateľa 
alebo člena Skupiny Lízingového prijímateľa vykonávaných pred riešením hroziaceho 
úpadku za účelom jeho dosiahnutia  

ge)   príprave alebo o podanom návrhu na začatie súdneho výkonu rozhodnutia, exekučného 
konania alebo dobrovoľnej dražby na majetok Lízingového prijímateľa,“  

 
 

 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
3.1 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 16.06.2022. 
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