
Dodatok č. 1 
k Rámcovej poistnej zmluve č. 747460613 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
POISTNÍK: 
 
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy 
Miletičova 19 
821 08 Bratislava                  
IČO: 30858003 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.:, IBAN: SK0581800000007000147522 
v zastúpení: Ing. Peter Vrátnik, predseda úradu 
 
(ďalej len „poistník“) 
 

a 
 
POISŤOVŇA: 
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4  
815 74 Bratislava 1  
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
Zapísaný v  Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava, IBAN: SK40 1100 0000 0026 2510 6613, BIC: 
TATRSKBX (2625106613/1100) 
v zastúpení:   Ing. Iveta Imrichová, vedúca oddelenia správy  
                      Ing. Marta Kolibárová, vedúca skupiny 
 
(ďalej len „poisťovňa“) 
 
(Poistník a poisťovňa spolu ďalej len „zmluvné strany“, každý z nich ďalej len „zmluvná strana“) 
 
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Rámcovej poistnej zmluve č. 747460613 (ďalej len „zmluva“), 
s ktorou tvorí nedeliteľný celok. 
Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“) 
prichádza v zmysle zmluvných dojednaní k nasledovným zmenám: 

 
ČLÁNOK I  

Predmet dodatku 
 
Týmto dodatkom sa z dôvodu účinnosti zákona č.402/2013 Z.z., o Úrade pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb a  Dopravnom úrade a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, 
mení poistník na:  
 
 Dopravný úrad 
Sídlo:                                           Letisko M. R. Štefánika  

 823 05 Bratislava 
V zastúpení: Ing. Ján Breja, predseda 
IČO:                                  42 355 826 
IČ DPH:                                    nie je platcom DPH 
DIČ: 2023985568 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1 
Číslo účtu:                            7000499595/8180 
IBAN: SK75 1800 0070 0049 9595 



 
ČLÁNOK II 

Ostatné a záverečné ustanovenia 
 
1.  Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. Za povinné zverejnenie dodatku zodpovedá poistník, ktorý o tejto 
skutočnosti bezodkladne informuje poisťovňu. 

 
2.  Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. 
 
3.  Na tento dodatok sa vzťahujú všetky ustanovenia dojednané vo vyššie uvedenej zmluve. 
 
4.  Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch uložených u zúčastnených zmluvných strán. 
 
5. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, že predstavuje ich 

slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho podpisujú. 
 
 

v Košiciach, dňa:    v  Bratislave, dňa:   
za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a. s.:     za Dopravný úrad: 
   

 
 
 

  

v.r. Ing. Iveta Imrichová.  v.r. Ing. Ján Breja, predseda 
vedúca oddelenia správy     

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.   

 
 
 
 
 

  

v.r. Ing. Marta Kolibárová   
vedúca skupiny   

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.   

 


