
 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1                                                                        Rekreačná 13, 921 01  Piešťany 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 ku 

K O N T R A K T U na rok 2021 

č. SPSČ-OO1-2020/004570-001 

zo dňa 29.01.2021 

 

uzatvorený medzi účastníkmi kontraktu: 

 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 

právna forma:  štátna rozpočtová organizácia 

IČO:   00151866 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

zastúpené:  JUDr. Ľubomír Šablica 

generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na základe plnej moci č.p.: SL-OPS-2020/001328-207 zo dňa 

25. mája 2020    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

   a 

 

   Centrum účelových zariadení 

sídlo:   Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

právna forma:  štátna príspevková organizácia 

IČO:   42137004 

IČ DPH:  SK2022739697   

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK95 8180 0000 0070 0052 7365 

zastúpené:  Ing. Marek Brezovák 

   poverený riadením Centra účelových zariadení 

   (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

PREAMBULA 

 

1. Účastníci kontraktu uzatvorili dňa 29.01.2021 Kontrakt na rok 2021 č. SPSČ-OO1-

2020/004570-001 (ďalej len „Kontrakt“). 

2. Účastníci kontraktu sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do 

úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky 

dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1  ku Kontraktu(ďalej len „Dodatok“).  



3. Účastníci kontraktu týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by 

bránili uzavretiu tohto Dodatku. 

 

Čl. I. 

PREDMET DODATKU 

 

1. Účastníci kontraktu sa v súlade čl. VI. bod 4. Kontraktu dohodli na nasledovnej zmene 

Kontraktu: 

 

I. Príloha č. 1 Kontraktu sa dopĺňa o nové drevárske výrobky s technickými 

parametrami v rozsahu, tak ako je uvedené nižšie:  

 

„ a) Stôl pracovný 160/80/75 cm, kov. podnož - 116,30 eur  

b)  Paraván 160/120 cm - 44 eur  

c)  Stôl L-ko 260/260/75 cm + doplnok s nohou - 302,80 eur   

d)  Stôl L-ko 180/180/75 cm - 159 eur 

e)  Stôl do zasadačky 180/80/75 cm, hliníková konštrukcia - 222 eur 

f)  Konferenčný stôl 320/160/75 cm, hliníková konštrukcia - 399 eur 

g)  Stôl okrúhly 100/75 cm, kovová podnož  - 189 eur 

h)  Stôl okrúhly konferenčný 100/55 cm, dtd - 159 eur 

i)  Stôl okrúhly 110/75 cm, kovová podnož - 219 eur 

j)  Skrinka dverová 110/80/44,5 cm - 109 eur 

k)  Skrinka otvorená 180/80/38,5 cm, 4 police - 164 eur“ 

 

II. Čl. III. bod 2. Kontraktu znie:   

 

„2. Cena jednotlivých objednávok bude vypočítaná zhotoviteľom na základe 

konkrétnych požiadaviek predložených objednávateľom a bude stanovená ako 

cena predmetu objednávky z cenníka s technickými parametrami, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tohto kontraktu. V cene vypočítanej zhotoviteľom k jednotlivým 

objednávkam, bude započítaná aj cena dopravy. V prípade požiadaviek 

objednávateľa, ktoré nie sú zahrnuté v zozname drevárskych výrobkov 

uvedených v prílohe č. 1 sa objednávka vystaví až po odsúhlasení realizácie 

a cien oboma účastníkmi kontraktu.“  

 

III.   Čl. IV. Kontraktu sa dopĺňa o nové body 5. a 6., ktoré znejú:  

„5. Použité obaly na zabalenie drevárskych výrobkov musia byť vyrobené z ľahko 

recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov, alebo sa 

musí jednať o obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové 

materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným 

materiálom (napr. lepenka, papier, textília). Obaly z PVC sú vylúčené. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje použité obaly opätovne použiť formou recyklácie 

v recyklačných zariadeniach s regionálnou pôsobnosťou. V prípade použitia 

materiálu na balenie, ktorý nie je možné opätovne recyklovať, zabezpečí 

zhotoviteľ zhodnotenie materiálu na balenie v zariadeniach na zhodnocovanie 

energie s regionálnou pôsobnosťou, ak sú dostupné. V prípade dodávky 



drevárskych výrobkov na sklad a požiadavky objednávateľa ponechať výrobky 

v obale zabezpečuje recykláciu obalov objednávateľ. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť najneskôr od 1. mája 2021 dopravu 

drevárskych výrobkov do miesta určenia len prostredníctvom dopravných 

prostriedkov spĺňajúcich emisnú triedu EURO 6. Kontrola splnenia emisných 

limitov bude vykonávaná na základe predloženia technického preukazu vozidla 

zhotoviteľa počas celej doby platnosti Kontraktu, v mieste určenia uvedeného 

v objednávke.“ 

 

Čl. II. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Kontraktu zostávajú v platnosti nezmenené.  

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 

z ktorých každý účastník kontraktu dostane dve (2) vyhotovenia. 

3. Tento Dodatok bude po jeho podpise tvoriť neoddeliteľnú súčasť Kontraktu. 

4. Tento Dodatok zverejnenia obidvaja účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do 

desiatich (10) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti; týmto nie je dotknutá 

povinnosť účastníkov Dodatku vyplývajúca z § 5a 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. 

5. Účastníci kontraktu berú na vedomie, že tento Dodatok, ktorý sa povinne zverejňuje v 

súlade s § 5a 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, 

nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi účastníkmi kontraktu a v súlade s  

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR; účastníci kontraktu sa dohodli, že tento Dodatok v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ako prvý zverejní objednávateľ.  

6. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

V Bratislave ____________________             V Bratislave ____________________      
 

 

Za 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

(objednávateľ): 

Za  

Centrum účelových zariadení 

(zhotoviteľ): 

  

 

JUDr. Ľubomír Šablica Ing. Marek Brezovák 

generálny tajomník služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

poverený riadením 

Centra účelových zariadení 

 


