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Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode 
uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho 

neskorších zmien, ako aj v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších zmien a doplnov  

(ďalej len „dodatok č. 1.“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci:  
Názov:                Národné lesnícke centrum 

Sídlo:    T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen, Slovensko  

Zastúpený:                      Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ 
IČO:               42 001 315 
IČ DPH:   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  

Osoba zodpovedná 

za plnenie predmetu zmluvy:  

Telefón:     

E-mail:        

Číslo dodatku:   67/NLC/2021-VO 

(ďalej len ako „kupujúci“) 

a 

Predávajúci: 
Názov:                LKQ SK s.r.o. 

Sídlo:    Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

IČO:                                 36 298 026 

IČ DPH:                                     

Zastúpená: Ing. Zoltán Fröhlich, konateľ, Jan Beladič, konateľ 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  

                                                Vložka číslo: 149072/B  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Kontaktná osoba:   

Telefón:     

E-mail:       
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(ďalej len ako „predávajúci“)  

 
Kupujúci a predávajúci sa d'alej spoločne označujú aj ako "zmluvné strany") 
 

Článok II. 
Preambula 

1. Zmluvné strany, kde na strane predávajúceho bola obchodná spoločnosť ELIT SLOVAKIA s.r.o. 
uzatvorili dňa 05.04.2019 Rámcovú dohodu, ktorú kupujúci eviduje pod číslom 99/NLC/2019-VO (ďalej 
len „dohoda“). Predmetom dohody je záväzok predávajúceho počas platnosti dohody dodávať 
kupujúcemu náhradné diely pre motorové vozidlá značky Volkswagen, Citröen, Nissan, Mitsubishi, 
Suzuki a Renault v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto dohody (ďalej aj „tovar“). 
Predmetom dohody je zároveň aj záväzok kupujúceho tovar dodaný riadne a včas prevziať, a zaplatiť 
zaň dohodnutú cenu. V prílohe č. 1 je zároveň uvedené aj množstvo tovaru, ktoré je však len 
predpokladané, preto tovar môže byť kupujúcim objednaný aj v inom rozsahu (väčšom, menšom), ako 
v predpokladaných množstvách uvedených v prílohe č. 1 dohody resp. niektoré druhy tovaru nemusia 
byť objednané vôbec, t.j. kupujúci si bude tovar objednávať podľa svojej potreby.  
   

2. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1 v dôsledku uzatvorenia Zmluvy o prevode 
práv a záväzkov a poskytnutí know-how podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 22.1.2021 
(ďalej len „zmluva“) medzi ELIT SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Kolmá 4, 851 01 Bratislava, IČO: 
31 596 061, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 
číslo: 10987/B ako Poskytovateľom a LKQ SK s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, 
IČO: 36 298 026, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, 
Vložka číslo: 149072/B ako Nadobúdateľom. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa 
poskytnúť Nadobúdateľovi know-how, ktoré tvoria najmä obchodné poznatky a skúsenosti 
Poskytovateľa, ktoré boli ním získané a nadobudnuté ako aj označiť zmluvných partnerov Poskytovateľa 
uvedených v článku I, bod 2 písm. c) tejto zmluvy (dodávatelia) a zmluvných partnerov Poskytovateľa 
uvedených v článku I, bod 2 písm. d) tejto zmluvy (odberatelia) formou odovzdania písomného 
zoznamu. Týmto dodatkom č. 1 dochádza k zmene obchodnej spoločnosti na strane predávajúceho.  

 
3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že doterajší Článok X. dohody doplnia novým bodom 2.  

 
4. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že za doterajší Článok X. dohody doplnia nový Článok XI. dohody. 

 
5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že doterajší Článok XI. dohody bude označený ako Článok XII. 

dohody 
 
6. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 v súlade s doterajším Článkom XI. bodom 9. dohody.  

 
7. Ostatné články a ustanovenia dohody s výnimkou článkov dohody uvedených v bodoch 2., 3., 4. a 5. 

tohto dodatku č. 1 zostávajú nezmenené. 
 

Článok III.  
Predmet dodatku č. 1  

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že namiesto pôvodného predávajúceho, ktorým bola obchodná 
spoločnosť ELIT SLOVAKIA s.r.o., dňom platnosti tohto dodatku č. 1 v súlade so zmluvou uvedenou 
v bode 2. Článku II. tohto dodatku č. 1 sa stáva predávajúcim podľa dohody obchodná spoločnosť LKQ 
SK s.r.o. v súlade s Článkom I. tohto dodatku č. 1 ako univerzálny nástupca vo všetkých právach 
a záväzkoch po obchodnej spoločnosti ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kópia zmluvy uvedenej v bode 2. Článku II. 
tohto dodatku č. 1 tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1. 

 
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Článok X. Ukončenie platnosti dohody sa dopĺňa a mení tak, že za 

doterajší bod 1. sa dopĺňa nový bod 2. v tomto znení: 
 

„2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody aj 
v prípade, ak: 
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a) sa zákazka spravuje režimom zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZVO“) a predávajúci stratil 
spôsobilosť vyžadovanú ZVO pre účasť vo verejnom obstarávaní, 

b) bol predávajúci zapísaný v registri osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, 
c) bola ponuka predávajúceho vyhodnotená ako úspešná ponuka v dôsledku kolúzneho konania 

predávajúceho alebo inými machináciami či podvodnými postupmi v kontraktačnom postupe, 
d) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,  
e) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, pričom predávajúci je 

platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,  
f) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý 

pre nedostatok majetku, 
g) predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,  
h) sa ktorékoľvek vyhlásenie predávajúceho uvedené v tejto dohode preukáže ako nepravdivé, 
i) predávajúci pri plnení predmetu tejto dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike vzťahujúcim sa na predmet tejto dohody alebo 
konal v rozpore s pokynom kupujúceho, 

j) predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody,  
k) sa predávajúci počas platnosti tejto dohody dostane do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty 

(ďalej len „DPH“), u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. 
b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov.“ 

 

 

 
 
3. Doterajší bod 2. Článku X. Ukončenie platnosti dohody sa označuje ako nový bod 3.  
 
4. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že za doterajší Článok X. Ukončenie platnosti dohody sa dopĺňa nový 

Článok XI. Register partnerov verejného sektora v znení: 
 

„Článok XI. 
Register partnerov verejného sektora 

1. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto 
dohody, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o registri partnerov verejného sektora“). Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným 
porušením tejto dohody a zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto dohody s právnymi 
účinkami ukončenia tejto dohody ex tunc a/alebo právo kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške celkového finančného limitu (bez DPH) špecifikovaného v Článku VI. bode 1. tejto 
dohody. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho požadovať od predávajúceho 
náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedenej povinnosti predávajúceho vznikne kupujúcemu. 

 

2. Pokiaľ predávajúci zabezpečuje plnenie dohody podľa Článku III. a Článku IV. tejto dohody aj 
prostredníctvom svojich subdodávateľov, vzťahuje sa povinnosť uvedená v bode. 1. tohto článku tejto 
dohody aj na všetkých subdodávateľov predávajúceho počas celej doby trvania tejto dohody. 
Predávajúci je povinný zabezpečiť na svoju zodpovednosť plnenie tejto povinnosti u svojich 
subdodávateľov. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením tejto dohody a 
zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto dohody s právnymi účinkami ukončenia tejto dohody 
ex tunc a/alebo právo kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkového 
finančného limitu (bez DPH) špecifikovaného v Článku VI. bode 1. tejto dohody. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho požadovať od predávajúceho náhradu škody, ktorá 
nesplnením vyššie uvedenej povinnosti predávajúceho vznikne kupujúcemu.“ 

 
5. Doterajší Článok XI. Záverečné ustanovenia sa označuje ako nový Článok XII. Záverečné ustanovenia.  
 

6. Všetky ďalšie ustanovenia dohody, nedotknuté týmto dodatkom č. 1, ostávajú bezo zmeny. Tento 
dodatok č. 1 sa stáva súčasťou dohody.  
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Článok IV.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky.  

 
2. Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný podľa § 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.  

 
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná 

strana obdrží po dva rovnopisy.  
 
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1 je príloha č. 1, ktorou je kópia Zmluvy o prevode práv 

a záväzkov a poskytnutí know-how uzatvorenou medzi ELIT SLOVAKIA s.r.o. a LKQ SK s.r.o. zo dňa 
22.1.2021. 

 
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok pre zmluvné strany, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená. 
Súčasne zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom č. 1 dôkladne oboznámili, jeho obsahu 
porozumeli, v celom rozsahu s týmto dodatkom č. 1 súhlasia, zaväzujú sa jeho ustanovenia dobrovoľne 
plniť, a podpísali tento na znak toho, že je určitý a zrozumiteľný, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej 
vôli.     
 

 
 

Zvolen dňa .......................                               Bratislava dňa ...................... 

 

Kupujúci:                      Predávajúci: 

 

 

 

____________________                                        ____________________ 
Národné lesnícke centrum                                 LKQ SK s.r.o. 
Ing. Peter Balogh, PhD.                                                                             Ing. Zoltán Fröhlich 
generálny riaditeľ                                                                                      konateľ 
 
 
                                                                                                               ____________________                   
                                                                                                               Jan Beladič 
                                                                                                               konateľ  
                

 

 


