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Č.p.: SITB-OA8-2021/001982-019       Výtlačok číslo:  

           Počet listov: 3 

           Počet príloh/strán: 1/1 

 

DODATOK č. 1 k 

ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB VÝVOJA, PODPORY A ROZVOJA IT 

SYSTÉMOV 

č. SITB-OA-2021/001986-001 

 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva o dielo“) 

 

I. 

Zmluvné strany 

  

Názov:     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

Adresa sídla:    Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO:      00151866 

DIČ:      2020571520 

IČ DPH:    SK2020571520 

V mene ktorého koná:  Mgr. Ján Lazar, štátny tajomník MV SR na základe plnej moci  

č. SL-OPS-2021/001914-079 zo dňa 7.4.2021  

Zodpovedný zamestnanec na komunikáciu vo veciach obchodných: 

generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

  

 (ďalej len ,,Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno spoločnosti: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a.s. 

Adresa sídla spoločnosti:  Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

vložka č. 4804/B 

IČO:      44855206 

DIČ:   2022850203 

IČ DPH:     SK2022850203 

V mene ktorého koná:  Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  

   Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva 

   Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva  

   Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK9381800000007000355129 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 
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Článok I. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v PREAMBULE Zmluvy o dielo sa pôvodný bod E ruší a nahrádza sa 

ustanovením novým v nasledovnom znení: 

 

E. Objednávateľ na plnenie svojich zákonných úloh a riadny výkon verejnej moci potrebuje zabezpečiť vývoj 

nových informačných systémov, dodávku služieb a tovaru a k nim súvisiacu technickú podporu prevádzky, 

údržbu a rozvoj informačných systémov (ďalej len „Systémy" alebo jednotlivo „Systém“). „ 

 

Článok II. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III. Zmluvy o dielo sa rozšíri o nový bod 3.3 s nasledujúcim znením: 

 

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje na základe písomnej objednávky Objednávateľa poskytnúť mu po potvrdení 

objednávky v dohodnutom čase a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve predaj, prenájom, 

leasing a servis techniky, špeciálnej techniky a tovaru podľa potrieb rezortu. „ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie body 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., a 3.8.  Čl. III. Zmluvy o dielo sa 

označujú ako bod 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., a 3.9.   

 

 

  

Článok III. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. XXIV. Bod 24.5. Zmluvy o dielo sa rozšíri o nové písm. c) 

s nasledujúcim znením: 

 

c) Príloha č. 3: CENOVÉ PODMIENKY A POSTUP PREDAJA, PRENÁJMU, LEASINGU 

A SERVISU TECHNIKY, ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY A TOVARU PODĽA POTRIEB 

REZORTU 
 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 3 rovnopisy 

a Poskytovateľ jeden rovnopis. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:  

Príloha č. 3: Cenové podmienky a postup predaja, prenájmu, leasingu a servisu techniky špeciálnej 

techniky a tovaru podľa potrieb rezortu, o počte strán 1. 
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V Bratislave dňa __.__.2021    V Bratislave dňa __.__.2021 

 

 

za Objednávateľa:      za Poskytovateľa: 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,   Automobilové opravovne Ministerstva  

vnútra Slovenskej republiky a.s.  

Mgr. Ján Lazar,      Mgr. Michal Šula 

štátny tajomník  MV SR     generálny riaditeľ a  

        predseda predstavenstva 

        

 

 

 

 

 

 

        _____________________________________ 

        Mgr. Ján Gajdoš 

        člen predstavenstva  
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Príloha č. 3 

CENOVÉ PODMIENKY A POSTUP PREDAJA, PRENÁJMU, LEASINGU A SERVISU 

TECHNIKY, ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY A TOVARU PODĽA POTRIEB REZORTU 

 

 

1. Predmetom predaja, prenájmu, leasingu a servisu techniky, špeciálnej techniky a tovaru je 

možnosť zabezpečiť pre Objednávateľa techniku, špeciálnu techniku a tovar podľa potrieb 

rezortu za účelom plnenia jeho úloh a povinností. 

 

2. Predaj techniky sa bude realizovať nasledujúcim procesom: 

 

a) Objednávateľ doručí Poskytovateľovi písomnú žiadosť o cenovú ponuku spolu 

s kompletnou technickou a funkčnou špecifikáciou techniky, špeciálnej techniky a 

tovaru. 

b) Poskytovateľ vypracuje cenovú ponuku a v písomnej forme ju doručí Objednávateľovi. 

Cenová ponuka bude vychádzať zo súčtu všetkých priamych a nepriamych nákladov 

vynaložených Poskytovateľom pri zabezpečení predmetu žiadosti podľa technickej 

a funkčnej špecifikácie predloženej Objednávateľom zvýšená maximálne o 10%. 

c) Po posúdení výhodnosti cenovej ponuky môže Objednávateľ vystaviť Poskytovateľovi 

záväznú objednávku v zmysle cenovej ponuky, ktorá mu bola doručená. 

 

3. Prenájom, leasing a servis techniky, špeciálnej techniky a tovaru sa bude realizovať na základe 

osobitne uzavretej dohode o Prenájme, leasingu a servise techniky, špeciálnej techniky a tovaru 

(ďalej len „Dohoda“), ktorá bude vychádzať z týchto základných rámcových predpokladov: 

 

a) Dohoda sa bude uzatvárať na dobu určitú, minimálne však na dobu dvanásť (12) 

mesiacov. V prípade, ak sa v Dohode bude vyžadovať obdobie kratšie ako  (12) 

mesiacov, odmena Poskytovateľa za predmet Dohody sa zvýši o jednomesačné priame 

náklady na prenájom, leasing a servis techniky podľa bodu c) nižšie. 

b) Poskytovateľ je povinný v lehote sedem (7) mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú 

bola Dohoda uzavretá vyzvať Objednávateľa k predĺženiu platnosti Dohody. V prípade 

ak Objednávateľ v lehote najneskôr šesť (6) mesiacov pred uplynutím doby trvania tejto 

Dohody neoznámi druhej strane, že nesúhlasí s automatickým predĺžením Dohody, doba 

platnosti Dohody sa automaticky predlžuje o ďalšie rovnaké obdobie, na aké bola 

uzatvorená. 

c) V prípade, že Objednávateľ bude požadovať Prenájom, leasing a servis techniky, 

špeciálnej techniky a tovaru, stanoví sa cena odmeny ako súčet všetkých priamych 

a nepriamych nákladov vynaložených Poskytovateľom zvýšená maximálne o 10%. Pod 

priamymi nákladmi sa rozumejú najmä amortizácia, servisné náklady, prevádzkové 

náklady, poistenie, dane, prenájom priestorov, náklady na energie, obstarávacie 

náklady. 

d) Technickú a funkčnú špecifikáciu vytvára Objednávateľ v spolupráci s Poskytovateľom, 

e) Poskytovateľ po uplynutí každého mesiaca doručí Objednávateľovi faktúru odmeny za 

predmet Dohody. 

 
 


