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Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo č. 01/2017 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade § 66 a nasl. zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

(ďalej len „Dodatok č. 3“) 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  

Osoby oprávnené rokovať:   

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a 

informatiku 

- vo veciach technických:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského 

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

telefón, e-mail:    

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK  

Vedúci člen združenia 

Obchodné meno: ICM S.p.A. 

Sídlo: Viale dell´Industria 42, 361 00 Vicenza, Talianska republika 

Právna forma:  Akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Vicenza, číslo: 00184540276 

Štatutárny orgán:  Gianfranco Simonetto, predseda predstavenstva 

Darik Gastaldello, člen predstavenstva a poverený konateľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Antonio Melidoro 

- vo veciach technických: Matteo Foffani 

IČO:  VI-229975  

IČ DPH:  IT02526350240 

DIČ:  00184540276  

telefón, e-mail:   
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Vedúci člen združenia je oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom 

organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: 

Obchodné meno organizačnej zložky: ICM S.p.A., organizačná zložka 

Sídlo organizačnej zložky: Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka 

podniku zahraničnej osoby) 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Po, Vložka číslo: 7818/B  

IČO:  53 045 891 

DIČ: 4120214120 

IČ DPH: SK4120214120 

Vedúci organizačnej zložky: Edoardo Ruggia 

 

Člen združenia 

Obchodné meno: VÁHOSTAV - SK, a.s. 

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma:  Akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 5996/B 

Štatutárny orgán:  Mgr. Juraj Široký, MBA - predseda predstavenstva 

JUDr. Jiří Skuhra - člen predstavenstva 

  Ing. Juraj Široký - podpredseda predstavenstva 

 Ing. Richard Púček - člen predstavenstva 

 Ing. Eva Chudícová – člen predstavenstva 

 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:  Ing. Richard Púček, riaditeľ divízie dopravných stavieb 

- vo veciach technických:  Ing. Peter Ferianec, riaditeľ výrobnej sekcie dopravných stavieb 

IČO:  31 356 648  

IČ DPH:  SK2020333216 

DIČ:  2020333216  

telefón, e-mail:   

 

Bankový účet Zhotoviteľa: 

Bankový účet č. 1: 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

BIC/SWIFT kód:  

 

Bankový účet č. 2: 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

BIC/SWIFT kód:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2020 Zmluvu o Dielo č. 01/2017, predmetom ktorej je 

vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a 

realizácia Diela s názvom: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna 

hranica SR/ČR“ (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí Dodatok č. 1 

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami dňa 28.11.2020 a Dodatok č. 2 uzatvorený medzi 

Zmluvnými stranami dňa 09.11.2021 

Predmetom Dodatku č. 3 je doplnenie bankového účtu (bankový účet č. 2), na ktorý bude 

Objednávateľ Zhotoviteľovi uhrádzať platby za faktúry vystavené po postúpení pohľadávok 

vyplývajúcich zo Zmluvy spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140 

až do okamihu doručenia oznámenia zo strany Zhotoviteľa, aby Objednávateľ uhrádzal platby 

na bankový účet č. 1. Zároveň sa Dodatkom č. 3 menia aj identifikačné údaje na strane 

Zhotoviteľa. 

Keďže zmenami, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3, nedochádza k: 

(i) zmene povahy alebo rozšíreniu rozsahu Zmluvy, 

(ii) doplneniu alebo podstatnej zmene pôvodných podmienok Zmluvy, 

(iii) zmene ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa, 

tieto zmeny sú zmenami nepodstatnými, vykonanými v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO. 

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s článkom 5 bod 5.2. Zmluvy dohodli na 

úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z Dodatku č. 3.  

Článok 1 

Predmet Dodatku č. 3 

1.1. Identifikačné údaje na strane Zhotoviteľa v časti Zmluvné strany sa menia tak, ako sú 

uvedené v časti Zmluvné strany Dodatku č. 3. 

1.2. V časti Zmluvné strany sa za text „Bankový účet Zhotoviteľa“ dopĺňa  nasledujúci text: 

„Bankový účet č. 1:“ 

1.3. V záhlaví Zmluvy sa na záver časti Zhotoviteľ dopĺňa nasledujúci text: 

„Bankový účet č. 2: 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

BIC/SWIFT kód:   

1.4. V Zmluvných podmienkach - Osobitné podmienky (Príloha č. 5.9.2. Zmluvy o Dielo) 

v podčlánku 14.7 (Platba) sa na záver dopĺňa nasledujúci text: 

„Po i) udelení súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi postúpiť spoločnosti Československá 

obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140 pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré 

vzniknú po doručení oznámenia o postúpení pohľadávok Objednávateľovi, a ii) doručení 

oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi, že postúpil pohľadávky vyplývajúce zo 

Zmluvy spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, je 

Objednávateľ povinný uhrádzať platby na bankový účet č. 2 uvedený v záhlaví Zmluvy 

v časti Bankový účet Zhotoviteľa. Povinnosť uhrádzať platby na bankový účet č. 2 má 

Objednávateľ až do okamihu doručenia oznámenia zo strany Zhotoviteľa, aby 

Objednávateľ uhrádzal platby na bankový účet č. 1 uvedený v záhlaví Zmluvy v časti 

Bankový účet Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je povinný 
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uhradiť platbu na bankový účet č. 1 aj v prípade neuhradenej faktúry vystavenej pred 

doručením oznámenia podľa predchádzajúcej vety, ak Zhotoviteľ v predmetnom 

oznámení neuvedie inak.“ 

1.5. V Zmluvných podmienkach - Osobitné podmienky (Príloha č. 5.9.2. Zmluvy o Dielo) v 

podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných potvrdení) sa ruší text: 

„bankový účet Zhotoviteľa definovaný v Dodatku č. 1 v časti Zmluvné strany,“ 

 a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„príslušný bankový účet Zhotoviteľa definovaný v časti Zmluvné strany,“ 

1.6. V Zmluvných podmienkach - Osobitné podmienky (Príloha č. 5.9.2. Zmluvy o Dielo) v 

podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) sa ruší text: 

„organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Vedúceho člena združenia definovaná v 

Dodatku č. 1 v časti Zmluvné strany“ 

 a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Vedúceho člena združenia definovaná v  

časti Zmluvné strany“ 

1.7. V Zmluvných podmienkach - Osobitné podmienky (Príloha č. 5.9.2. Zmluvy o Dielo) v 

podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) sa ruší text: 

„bankový účet Zhotoviteľa definovaný v Dodatku č. 1 v časti Zmluvné strany,“ 

 a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„príslušný bankový účet Zhotoviteľa definovaný v časti Zmluvné strany,“ 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 3 je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

(ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek 

rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 3 má ako partner 

verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

Objednávateľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 

povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú 

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia 

podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 

Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

2.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 3 nenastali zmeny v zozname 

Podzhotoviteľov od podpisu Dodatku č. 2. 

2.3. Dodatok č. 3 je vypracovaný v trinástich vyhotoveniach, z ktorých desať obdrží 

Objednávateľ a tri Zhotoviteľ.  

2.4. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené 

Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti bez zmeny.  

2.5. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 
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podľa § 47a ods. 1 zákona č. 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. Objednávateľ v deň zverejnenia 

oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 3 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne 

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

 

 

V mene Objednávateľa:    V mene Zhotoviteľa: 

 

Železnice Slovenskej republiky   združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK 

 

Vedúci člen združenia  

ICM S.p.A.  

V Bratislave dňa 28.12.2021    Vo Vicenze dňa 10.11.2021    

 

 

Ing. Miloslav Havrila Gianfranco Simonetto 

generálny riaditeľ predseda predstavenstva 

 

 

 Darik Gastaldello 

 člen predstavenstva a poverený konateľ 

 

Člen združenia 

VÁHOSTAV - SK, a.s.  

 

       V Bratislave dňa 15.11.2021 

 

  

 

Ing. Richard Púček 

člen predstavenstva 

 

 

 

 

Ing. Eva Chudícová, MBA 

člen predstavenstva 

 

 

 


