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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO ZOD/13038/001 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 

  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  Slovenská republika 

Právna forma:  Iná právnická osoba 

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny  orgán:   Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

 vo veciach zmluvných:   Ing. Štefan Sedláček,  riaditeľ odboru investorského GR ŽSR 

 vo veciach technických:   Ing. Jozef Tvrdoň, zástupca riaditeľa odboru investorského GR ŽSR 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   35-4700012/0200 

IČO:   31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

IBAN:   SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

SWIFT kód:   SUBASKBX 

 

a 

Zhotoviteľ:  „Združenie TEBS“ 

Vedúci člen:    

Obchodné meno:             TSS GRADE, a.s. 

Sídlo:                                             Dunajská 48, 811 08  Bratislava 

Štatutárny orgán:                           Ing. Dušan Chovanec - predseda predstavenstva 

 Ing. Marek Choma - člen predstavenstva 

                                                       JUDr. Ivan Pohanka - člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať: 

 vo veciach zmluvných:             Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 

 vo veciach technických:            Ing. Jozef Taliga, obchodný riaditeľ 

Právna forma:                                Akciová spoločnosť 

Zapísaný v Obchodnom registri:  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5590/B 

Bankové spojenie:                         VÚB, a.s. 

Číslo účtu:                                     267384553/0200 

IČO:                                              35 802 723 

IČ DPH:                                        SK2020281571 

IBAN:                                           SK68 0200 0000 0032 6738 4553 

SWIFT/BIC kód:                          SUBASKBX  

Člen:  

Obchodné meno:                           BÖGL a KRÝSL, k.s. 

Sídlo:                                             Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5    
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Štatutárny orgán:                           GRANIT – ŠUMAVA, spol. s.r.o., komplementár 

Zastúpený:                                     Josef Krýsl, konateľ komplementára 

Právna forma:                                Komanditná spoločnosť 

Zapísaná v Obchodnom registri:  Mestského súdu Praha, oddiel A, vložka 58610 

IČO:                                               26 374 919 

Oprávnený podnikať v SR prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: 

Obchodné meno: BÖGL a KRÝSL, k.s. – pobočka 

Sídlo:  Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 

Vedúci organizačnej zložky: Josef Krýsl 

Osoby oprávnené rokovať:  

 vo veciach zmluvných:  Ing. Martin Kubo –  riaditeľ organizačnej zložky 

 vo veciach technických:                 Ing. Vladimír Valeš PhD. – výrobno – technický riaditeľ 

Právna forma:   Podnik zahraničnej osoby 

Zapísaný v Obchodnom registri:  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo:  2050/B 

Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s.  

Číslo účtu:   26 2979 6367/1100 

IČO: 42 027 101 

IČ DPH:  SK2021782521 

IBAN:                                                 SK94 1100 0000 0026 2979 6367  

SWIFT/BIC kód:  TATRSKBX  

 

Člen: 

Obchodné meno:  Swietelsky Baugesellschaft m. b. H.   

Sídlo: Edlbacherstr. 10, 4020 Linz, Rakúsko               

Štatutárny orgán:  Bernhard Brandner, na základe plnej moci 

 Philip Sorgo, na základe plnej moci 

Osoby oprávnené rokovať: 

 vo veciach zmluvných: Dipl. Ing. Martin Kukacka 

 vo veciach technických:  Dipl. Ing. (FH) Bernhard Brandner 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný:            Firmenbuch – Eintragungsnummer 150 

Bankové spojenie:        Unicredit Bank Austria  

Číslo účtu:          687046706/1200 

IČO:          FN 83175 t 

DIČ:  331/7156-27 

IČ DPH:  ATU 23240400 

IBAN: AT 38 1200 000 687 046 706 

SWIFT/BIC kód:       COBASKBX  
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PREAMBULA 

 

 

Obsahom tohto dodatku sa: 

 

- nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy 

- nedopĺňajú alebo nemenia sa podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili 

prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku 

- nezvyšuje cena plnenia alebo jeho časti alebo nemení ekonomická nerovnováha zmluvy v prospech 

úspešného uchádzača, ak zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

neustanovuje inak. 

 

 

 

Dodatkom sa ďalej upravujú identifikačné údaje zmluvných strán, dopĺňajú a upravujú znenia článkov 

podľa aktuálnych zmien, ktoré nastali v čase po podpise Zmluvy a to: 

 

 zmena osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických na strane Objednávateľa, 

 

 zmena identifikačných údajov Zhotoviteľa, v časti: 

- bankového spojenia, čísla účtu, IBAN, SWIFT a výmazu P.O.BOX u vedúceho člena 

Združenia TSS GRADE, a.s. 

- bankového spojenia a čísla účtu u člena Združenia BÖGL a KRÝSL, k.s. 

- štatutárneho orgánu u člena Združenia Swietelsky Baugesellschaft m. b. H. 

  Príloha k ponuke v časti „Názov a adresa Zhotoviteľa“, 

 

 podčlánok 4.4 Podzhotovitelia vzhľadom na povinnosť zavedenú novelou  zákona o verejnom 

obstarávaní (zákon č. 95/2013 Z. z.) s účinnosťou od 01.07.2013, 

 

 podčlánok 14.7 Platba v nadväznosti na novelu zákona o DPH (zákon č. 246/2012 Z. z.) s 

účinnosťou od 01.10.2012, podľa ktorej sú ŽSR ako odberateľ povinné ručiť za odvod DPH 

dodávateľa podľa § 69 ods. 14 a v nadväznosti na pripravované usmernenie ŽSR, 

 

 podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa v nadväznosti na doplnenie v 

podčlánku 4.4 Podzhotovitelia a v podčlánku 14.7 Platba, 

 

 V časti Zmluvné strany - zoznam členov „Združenia TEBS“ ako dôsledok vystúpenia 

spoločnosti  Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. zo Združenia TEBS  vyvolaného 

na základe požiadavky uvedenej spoločnosti, ktorá z dôvodu účasti na iných zákazkách 

(projektoch), alokovala svoje personálne a strojno – technologické kapacity v rozhodujúcom 

období práve v týchto projektoch. Po vzájomnej dohode ostatných členov „Združenia TEBS“, 

práva a povinnosti Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.  prevezme vedúci člen 

Združenia TEBS, spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO :  35 802 723. 
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PREDMET DODATKU Č. 1 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3 bod 3.2. Zmluvy o Dielo dohodli na nasledovných zmenách 

Zmluvy: 

1. Údaje v časti Zmluvné strany sa menia tak, ako je uvedené v časti Zmluvné strany tohto Dodatku 

č.1 

2. Názov dokumentu, ktorý tvorí súčasť Zmluvy o Dielo na str. 7-9 sa mení nasledovne: Názov 

„PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO“ sa ruší a nahrádza sa názvom „Príloha k ponuke“. 

3. V Prílohe k zmluve o dielo   sa podčlánok 1.1.2.3.& 1.3. v časti Názov a adresa Zhotoviteľa mení 

nasledovne: 

Názov a adresa Zhotoviteľa  1.1.2.3  1.3
 

„Združenie TEBS“ 

Vedúci člen: 

TSS GRADE, a.s. 

Dunajská 48, 811 08  Bratislava 

Člen: 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 

Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5    

Člen: 

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. 

Edlbacherstr. 10, 4020 Linz, Rakúsko 

 

4. V Osobitných podmienkach v podčlánku 4.4 Podzhotovitelia  sa na konci podčlánku pridáva 

nasledujúci text:  

V prípade, že Podzhotoviteľ Zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu Zmluvy schopnosť 

vykonávať činnosť, na ktorú s ním uzatvoril Zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní 

odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že Podzhotoviteľ už opätovne spĺňa § 26 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak pôvodný Podzhotoviteľ do tejto doby opätovne nespĺňa 

§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi nového 

Podzhotoviteľa spôsobom podľa nasledujúceho odstavca. 

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene Podzhotoviteľa napr. v dôsledku jeho zániku, 

odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia Zmluvy, a pod.: 

 Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene Podzhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do piatich pracovných dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy s  Podzhotoviteľom. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu 

Podzhotoviteľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo 

názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo 

pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa Podzhotoviteľ podieľa na predmete 

plnenia Zmluvy, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym zoznamom 

predloží aj kópiu zmluvy s Podzhotoviteľom, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu 

zoznamu, pričom začierni ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné 

vyhlásenie, že Podzhotoviteľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa 

podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá 

zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.  

 Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku Objednávateľ v zmysle 

§ 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní si vyžiada od Úradu pre verejné obstarávanie 
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(ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname podnikateľov. V prípade potvrdenia úradu, že 

tieto údaje nie sú zapísané v zozname podnikateľov, Objednávateľ si vyhradzuje právo 

písomne požiadať Zhotoviteľa, aby  mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov 

uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej požiadavky.  

4. V Osobitných podmienkach v podčlánku 14.7 Platba sa za pododstavcom (c)  dopĺňa  nový 

pododstavec (d) s nasledujúcim textom: 

(d) čiastku DPH potvrdenú na faktúre do 90 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi 

okrem prípadu ak Zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali 

dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. V takomto prípade Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi iba 

čiastku podľa pododstavca (b) alebo (c). Neuhradenú čiastku DPH uhradí Objednávateľ 

Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný 

mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola 

v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou 

výpisu o zaplatení DPH.  

5.  V Osobitných podmienkach v podčlánku 14.7 Platba sa za pododstavcom (d) dopĺňa nasledujúci 

text: 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti (90 dní) nie je v hrubom 

nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 

369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia 

záväzku. 

6. V Osobitných podmienkach v podčlánku 14.7 Platba sa text „Pre účely pododstavcov (b) a (c)“  

ruší a nahrádza nasledujúcim textom „Pre účely pododstavcov (b), (c) a (d)“. 

7. V Osobitných podmienkach v podčlánku 14.7 Platba sa za text: „ktorý musí byť podpísaný 

štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa“ dopĺňa nasledujúci text: „ , pričom podpis musí byť úradne 

overený notárom.“ 

8.  V Osobitných podmienkach v podčlánku 15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa sa 

za pododstavcom g) dopĺňajú nové pododstavce h) až k) s nasledujúcim textom: 

h) bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie  

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

i) nepredloží údaje, že Podzhotoviteľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  

požadované v podčlánku 4.4 do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v podčlánku 

4.4, 

j) nepredloží aktuálny zoznam Podzhotoviteľov spolu s kópiou zmluvy s Podzhotoviteľom a  s 

čestným vyhlásením  Zhotoviteľa požadovanými v podčlánku 4.4 do 30 dní odo dňa márneho 

uplynutia lehoty uvedenej v podčlánku 4.4 alebo 

k) nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní požadované v podčlánku  4.4 do 30 dní odo dňa márneho uplynutia 

lehoty uvedenej v podčlánku 4.4. 

9. V Osobitných podmienkach v podčlánku 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa sa 

ruší text: 

V poslednej vete druhého odstavca sa za výraz „alebo (f) vkladá výraz „alebo (g)“. 

a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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V poslednej vete druhého odstavca sa text „(e) alebo (f)“ ruší a nahrádza textom „(e) až (k)“.  

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY O DIELO ČÍSLO ZOD/13038/001 zo dňa 

19.12.2013 a je vypracovaný v desiatich rovnopisoch, z ktorých osem obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

 

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po 

dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode 

informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 1 bol 

zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

 

Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním textu Dodatku č.1 s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným 

tajomstvom v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

V prípade, že zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva, je potrebné, aby 

označili ustanovenia Dodatku č.1, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom. 

 

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

 

 

V Bratislave dňa 04.02.2014   V Bratislave dňa 16.10.2014 

      

Za TSS GRADE, a.s. konajúcu v záležitostiach 

     členov „Združenia TEBS“ ako vedúci člen 

     združenia: 

 

 

 

 

Ing. Štefan Hlinka    Ing. Dušan Chovanec  

generálny riaditeľ ŽSR                 predseda predstavenstva a generálny  

 riaditeľ TSS GRADE, a.s. 

 

 

 

 

 

     Ing. Marek Choma 

     člen predstavenstva TSS GRADE, a.s. 


