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Vállalkozási szerződés 
Szerződéses Megállapodás 

1. /2017 sz. módosítása 
 

Száma: SSC: 2079/6131/2017 

NIF: 4500011745 

amely létrejött egyrészről 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. 
számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt. 
számlaszáma (IBAN): HU11 1030 0002 2060 9931 0000 3285 
számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 45. 
adószáma: 11906522-2-41 
statisztikai jelzőszám: 11906522-4211-114-01 
elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: NÜJ 831891446  
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180 
képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő 
 
és a  
 
Slovenská správa ciest 
Szervezet rövidített elnevezése: SSC 
székhelye: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
számlavezető  pénzügyi intézménye: Štátna pokladnica 
számlaszáma: SK03 8180 0000 0070 0013 5492  (IBAN)  
számlázási cím: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
adószáma: 202 106 7785  
statisztikai jelzőszám: 00 00 33 28 
cégforma:   A Közlekedési, Posta és Távközlési Minisztérium költségvetési szervezete (jogutód a Szlovák 
Köztársaság Közlekedési, Építési és Regionális Fejlesztési Minisztériuma 
képviseli: Ing. Roman Žembera, vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő 
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

másrészről a 

H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM 

Vezető tag: 
Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 
számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt. 
számlaszáma (IBAN): HU38 1030 0002 1053 4094 4882 0015 
számlázási cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. 
adószáma: 23165344-2-41 
statisztikai jelzőszám: 23165344-4213-114-01 
elektronikus építési napló naplóügyfél-jelét: 683782956 
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-10-046971 
A Szlovák Köztársaság területén kivitelezési tevékenység végzésére jogosult fióktelepének  
neve: HÍDÉPÍTŐ Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
címe: Biskupa Kondého 4577/18, Dunájská Streda 929 01 
cégjegyzékszáma: IČO: 50 942 336 
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adószám (DIČ): 4120083726 
adószáma (IČ DPH): SK4120083726 

bankszámlaszáma: SK16 1100 0000 0029 4104 1671 
képviseli: Sal László vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő, vagy Nagy-
Mélykuti Bence gazdasági vezérigazgató helyettes és Orosz Károly ügyvezető igazgató, mint 
kötelezettségvállalásra együttesen jogosult képviselők  
 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó I.”) 
 
Tag: 
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 
számlavezető pénzügyi intézménye: OTP Bank Nyrt. 
számlaszáma (IBAN): HU 81 11763361 29095885 00000000 
számlázási cím: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 
adószáma: 12671003-2-07 
statisztikai jelzőszám: 12671003-4299-113-07 
elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: NÜJ 212081707 
cégbíróság és cégjegyzék száma: 07-09-007959 
A Szlovák Köztársaság területén kivitelezési tevékenység végzésére jogosult fióktelepének  
neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - organizačná 
zložka 
címe: Mierová 2A, Želiezovce 937 01 
cégjegyzékszáma: IČO: 51 037 432 
adószám (DIČ): 4120084969 
adószáma (IČ DPH): SK4120084969 

bankszámlaszáma: SK90 0900 0000 0051 3531 0885 
képviseli: Halmi Tamás, ügyvezető, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő 
 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó II.”) 
 

a Megrendelő és a Vállalkozó együtt, mint Szerződő Felek / Felek között, alulírott napon és helyen, a 
következő feltételekkel: 

I. Előzmények 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság a Komárom- Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkáinak megvalósítása 
Projekthez, a TED 2016/S 186-333478 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában nyílt Közbeszerzési Eljárás megindítására az alábbi tárgyban: „Komárom-Komárno 
határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái.” Az eljárás nyerteseként a Vállalkozó került kihirdetésre, 
és a Kbt. alapján a Felek 2017. július 14. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) 
kötöttek (NIF 4500011745, SSC 2079/6131/2017 nyilvántartási számon), mely a Szerződéses 
Megállapodásban foglalt részekből áll. 

II. A módosítás indokai 

II.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásra, illetve az annak eredményeként megkötött Szerződés 
tartalmára irányadó 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 138. § (1) bekezdését a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban Mód. tv) 38. § (1) bekezdése 2017. január 1-jétől akként 
módosította, hogy „építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 
meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele 
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arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenértékéből." 

A Mód. tv. 38. § (3) bekezdése továbbá akként módosította a Kbt. 138. § (5) bekezdését, hogy „építési 
beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt." 

A Kbt. 197. § (6) bekezdése alapján a „szerződő felek megállapodhatnak úgy hogy e törvény 138. § (1) 
és (5) bekezdésének a Mód1, tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és 
szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. A szerződés 
ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem 
vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét" 

Vállalkozó szándékbejelentése alapján a Szerződő Felek a szerződés teljesítése során alkalmazni kívánják 
a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének módosított szabályait, melynek következtében az alapszerződés 
módosítása vált szükségessé. 

Fentiek okán megállapítható, hogy az alvállalkozói arányra vonatkozó szerződésmódosítás a Kbt. saját 
rendelkezése alapján a Kbt. 141.§ (6) bek. alapján minősül jogszerűnek. 

II.2. Az alapszerződés alapján Vállalkozónak kivitelezési munkát kell végezni mind Magyarország, mind a 
Szlovák Köztársaság területén. A szlovák jövedelemadóról szóló 595/2003. számú törvény 16. § (2) 
bekezdése alapján egyszeri tevékenység végzése adózási értelemben állandó telephelyet keletkeztet, ha 
a folytatásának időtartama meghaladja a hat hónapot, vagy folyamatosan 12 egymást követő hónapon 
keresztül tart. A gazdasági társaságokról szóló 513/1991. számú szlovák törvénykönyv 21. § (1) 
bekezdése alapján a külföldi személyek ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben 
vállalkozhatnak a Szlovák Köztársaság területén, ugyanúgy, mint a szlovák személyek, amennyiben a 
törvényből más nem következik. A gazdasági társaságokról szóló törvénykönyv 21. § (4) bekezdése 
alapján a külföldi személy vállalkozó tevékenységre való jogosultsága a Szlovák Köztársaság területén a 
külföldi személy vagy annak szervezeti egysége a cégjegyzékbe történt bejegyzésének napján jön létre, 
a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenyégi körben. A bejegyzési kérelmet a külföldi személy saját költségére 
nyújtja be. 

A Szerződési Feltételek 1.6.1. pontja alapján a Vállalkozónak meg kell felelnie a vonatkozó magyar és 
szlovák jogszabályi rendelkezéseknek is. Erre tekintettel – a szlovák jogszabályi előírásoknak történő 
megfelelés végett – a Vállalkozónak nyilatkozata szerint fióktelepet kell létesítene Szlovákiában, hogy a 
Szlovák Köztársaság területén vállalkozói tevékenységet végezhessen és az adózási kötelezettségüknek 
eleget tudjon tenni.  

A fent írtak alapján szükséges az alapszerződést úgy módosítani, hogy a Vállalkozók a szerződés tárgyát 
képező kivitelezési munkálatoknak a Szlovák Köztársaság területén teljesítendő részét a fióktelepeik 
útján végzik, illetve hogy az elvégzett munkák ellenértékéért a Vállalkozók fióktelepeik útján állítják ki a 
számlát az SSC részére. Mivel a gazdasági társaságokról szóló 513/1991. zb. számú szlovák törvénykönyv 
rendelkezései alapján a külföldi személy fióktelepe nem rendelkezik jogi cselekvőképességgel, nem 
tekinthető a külföldi jogi személytől elkülönült jogalanynak, így a fióktelep útján történő teljesítés nem 
minősül alvállalkozó bevonásának. Erre tekintettel a szerződés tárgyi módosítása csupán adminisztratív 
jellegű, a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelelő, nem lényeges feltételnek minősül, hiszen a fentiek 
okán a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz 
meg, ugyanis az csak a Szlovákia területén érvényes és hatályos kógens jogszabályoknak való 
megfelelést szolgálja. 
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III. A szerződés módosítása 

III.1. A Vállalkozói Szerződéses Feltételek 11.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11.5. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 
65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétel arányát az határozza meg, hogy 

milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélküli számított ellenértékéből.” 

III.2. A Vállalkozói Szerződéses Feltételek 11. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11.8. Vállalkozó vállalja, hogy az Alvállalkozóival/ Közreműködőivel kötött szerződésben 
megköveteli, hogy a közreműködők/alvállalkozó(k) nem vehetnek igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.” 

III.3. A Szerződéses Megállapodás 13. Záró rendelkezések címe a következő 13.16. ponttal egészül ki: 

„13.16. Felek megállapodnak, hogy a szlovák jogszabályoknak történő megfelelés érdekében a 
Szlovák Köztársaság területén végzendő, jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a 

Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által 
IČO: 50 942 336 számon, HÍDÉPÍTŐ Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby néven, 

SK4120083726 adószámmal, Biskupa Kondého 4577/18, Dunájská Streda 929 01 címen bejegyzett 
fióktelepén, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
pedig az  IČO: 51 037 432 számon, Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság - organizačná zložka néven, SK4120084969 adószámmal, Mierová 2A, Želiezovce 
937 01 címen bejegyzett fióktelepén keresztül teljesíti. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fióktelepen 

keresztül való teljesítés nem minősül alvállalkozó igénybevételének. 

III.4. A Vállalkozói Szerződéses Feltételek 10.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10.3. A közös ajánlattevőkként szerződő Vállalkozók mindegyike az általuk ténylegesen elvégzett 
munka arányában és a Megrendelő részéről kiadott Teljesítésigazolás alapján és annak 

megfelelően jogosult számla kiállítására és benyújtására. Az SSC számára benyújtandó számlákat a 
közös ajánlattevőkként szerződő Vállalkozók mindegyike az a Szlovák Köztársaság Igazságügyi 

Minisztériuma által bejegyzett saját fióktelepe útján állítja ki és nyújtja be, és a pénzügyi teljesítés 
is ennek megfelelően történik” 

 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

IV.1. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 
hatályban azzal, hogy azokat a jelen 1/2017 sz. módosításban foglaltaknak megfelelően kell értelmezni 
és alkalmazni. 

IV.2. Jelen 1/2017. sz. módosítás azon a napon lép érvénybe, amely napon az utolsóként aláíró Szerződő 
Fél a szerződésmódosítást aláírja és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala által vezetett Szerződések 
Központi Nyilvántartásában történő nyilvánosságra hozatal másnapjától hatályos. 

 

 



5 

Jelen 1/2017 sz. módosítást a Szerződő Felek együttes átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A Szerződés 8-8 (nyolc) eredeti példányban 
készült magyar és szlovák nyelven, melyből 6 – 6(hat) példány a Megrendelőé, 2 – 2 (kettő) példány a 
Vállalkozóé.  

 

Kelt: Budapest. 2017……………………..……. 
 

 Kelt: Pozsony, 2017…………………………………. 

 
 
 
 
 
 

  

NIF Zrt. 
Megrendelő 

 Slovenská správa ciest 
Megrendelő 

Képviseli:  Képviseli: 

Nagy Róbert Attila vezérigazgató  Ing. Roman Žembera  vezérigazgató 
 
 
 

Kelt: Budapest, 2017..................................... 
 
 
 
 
 

 Kelt:Budapest. 2017…………………………………… 
 

   
…………………………………….. 

Hídépítő Zrt. 
Vállalkozó 

 …………………………………….. 
Mészáros és Mészáros Kft. 

Vállalkozó 
Képviseli:  Képviseli: 

Sal László vezérigazgató 
vagy 

 Halmi Tamás ügyvezető 

Nagy-Mélykuti Bence               Orosz Károly 
gazdasági vezérigazgató      ügyvezető igazgató 
           helyettes  
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 Dodatok č. 1/2017 
 

 K ZMLUVE O DIELO 
Zmluvnej dohode 

 
 uzatvorenej dňa 14.07.2017 

Číslo: SSC ZoD: 2079/6131/2017 

Číslo: NIF ZoD: 4500011745 

 

medzi zmluvnými stranami: 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
sídlo: 1134 Budapešť, Váci út 45. 
Finančná inštitúcia: MKB Bank Zrt. 
číslo účtu (IBAN): HU11 1030 0002 2060 9931 0000 3285 
Adresa pre fakturáciu: 1134 Budapešť, Váci út 45. 
IČ DPH: 11906522-2-41 
štatistické číslo: 11906522-4211-114-01 
označenie denníka-klienta elektronického stavebného denníka: NÜJ 831891446  
Obchodný súd a IČO: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180 
v zastúpení: Nagy Róbert Attila generálny riaditeľ, ako zástupca oprávneného zastupovať spoločnosť 
samostatne 
 

a 
 
Slovenská správa ciest 
skrátený názov organizácie: SSC 
sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0013 5492  (IBAN)  
Adresa pre fakturáciu: Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
DIČ: 202 106 7785  
IČO: 00 00 33 28 
Právna forma:   Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
(právny nástupca Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) zriaďovacou listinou č. 
5854/M-95 zo dňa 07. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení 
štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

ako Zadávateľ (v ďalšom iba ako „Zadávateľ“) 

a na druhej strane 

H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM 

Vedúci člen: 
Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
sídlo: 1138 Budapešť, Karikás Frigyes utca 20. 
Finančná inštitúcia: MKB Bank Zrt. 
číslo účtu (IBAN): HU38 1030 0002 1053 4094 4882 0015 
Adresa pre fakturáciu: 1138 Budapešť, Karikás Frigyes utca 20. 
IČ DPH: 23165344-2-41 
štatistické číslo: 23165344-4213-114-01 
označenie denníka - klienta elektronického stavebného denníka: 683782956 
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Obchodný súd a IČO: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 01-10-046971 
Názov organizačnej zložky oprávnenej vykonávať realizačnú činnosť na území Slovenskej republiky: 
HÍDÉPÍTŐ Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
adresa: Biskupa Kondého 4577/18, Dunajská Streda 929 01 
IČO:  50 942 336 
DIČ: 4120083726 
IČ DPH: SK4120083726 
číslo bankového spojenia: SK16 1100 0000 0029 4104 1671 
v zastúpení: Sal László generálny riaditeľ, ako oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne, alebo Nagy-
Mélykuti Bence ekonomický námestník a Orosz Károly konateľ, ako zástupcovia spoločnosti zastupovať 
spoločnosť spoločne  
 

ako Zhotoviteľ (v ďalšom iba ako „Zhotoviteľ I.“) 
 
Člen: 
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
sídlo: 8086 Felcsút, 0311/5. popisné číslo 
Finančná inštitúcia: OTP Bank Nyrt. 
číslo účtu (IBAN): HU 81 11763361 29095885 00000000 
Adresa pre fakturáciu: 8086 Felcsút, 0311/5. popisné číslo 
IČ DPH: 12671003-2-07 
štatistické číslo: 12671003-4299-113-07 
označenie denníka - klienta elektronického stavebného denníka: NÜJ 212081707 
Obchodný súd a IČO: 07-09-007959 
Názov organizačnej zložky oprávnenej vykonávať realizačnú činnosť na území Slovenskej republiky  
Názov: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 
organizačná zložka 
adresa: Mierová 2A, Želiezovce 937 01 
IČO: IČO: 51 037 432 
DIČ: 4120084969 
IČ DPH: SK4120084969 
číslo bankového spojenia: SK90 0900 0000 0051 3531 0885 
v zastúpení: Halmi Tamás, konateľ, ako zástupca oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne 
 

ako Zhotoviteľ (v ďalšom iba ako „Zhotoviteľ II.“) 
 

Medzi Zadávateľom a Zhotoviteľom I. a II., spolu ako Zmluvnými stranami, nižšieho dňa, na nižšie 
uvedenom mieste, za nasledujúcich podmienok: 

I. Predchádzajúce udalosti 

Zmluvneé strany súhlasne zakotvujú, že spoločnosť NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság na realizačné práce Projektu Cezhraničný most na Dunaji Komárom-
Komárno, pod referenčným číslom  TED 2016/S 186-333478 uverejnila výzvu na predkladanie ponúk v 
Úradnom vestníku európskej Únie na začatie postupu otvoreného verejného obstarávania s 
nasledovným predmetom: „ Stavebné práce cezhraničného mosta na Dunaji Komárom-
Komárno.” Víťazom konania bol vyhlásený Zhotoviteľ I. a II., a na základe Zvo. uzatvorili Strany dňa 
14. júla 2017 Zmluvu o dielo (v ďalšom iba ako: základnú zmluvu) (s evidenčným číslo  
NIF 4500011745, SSC 2079/6131/2017), ktorá pozostáva z častí uvedených v Zmluvnej dohode. 

II. Dôvody zmeny Zmluvy 
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II.1. Zmluvné strany zakotvujú, že zákon o verejných obstarávaniach ako aj na obsah Zmluvy uzatvorenej 
podľa ustanovenia ods. (1) § 138. tohto zákona číslo CXLIII. z roku 2015 (v ďalšom iba ako: Zvo.) ako 
aj ustanovenie ods. (1) § 38. zákona číslo CLX. z roku 2016 o zmene a doplnení niektorých zákonov (v 
ďalšom iba ako Mod. z.) bol zmenený ku dňu 1. januára 2017 tak, že „v prípade stavebnej investície 
celkový pomer plnenia subdodávateľov nemôže byť vyšší ako 65% hodnoty zmluvy. Pomer účasti 
subdodávateľa na plnení zmluvy sa určuje podľa toho, v akom pomere dostávajú prostriedky z 
protihodnoty zmluvy počítanej bez dane z pridanej hodnoty." 

Ustanovenie ods. (3) § 38. Mod. z. ďalej zmenil ustanovenie ods. (5) § 138. Zvo. tak, že „v prípade 
stavebnej investície subdodávateľ zapojený do plnenia nemôže zapojiť ďalších subdodávateľov v miere 
prevyšujúcej 65% hodnoty subdodávateľskej zmluvy." 

Na základe ustanovenia ods. (6) § 197. Zvo. „sa zmluvné strany môžu dohodnúť tak, že pravidlá 
uvedené v ods. (1) a (5) § 138. tohto zákona zmenené modifikovaným zákonom budú použité aj na 
ich už uzatvorenú zmluvu, a v prípade objednania služby si neuplatňujú obmedzenie účasť 
subdodávateľov. Takáto zmena zmluvy sa podľa  ods. (6) § 141. ZVo. nepovažuje za podstatnú zmenu 
a nemá za následok záväzok vykonania nového konania verejného obstarávania" 

Na základe oznámenia úmyslu Zhotoviteľa chcú Zmluvné strany aplikovať počas plnenia zmluvy 
zmenené pravidlá ods. (1) a (5) § 138. Zvo., v dôsledku čoho bolo treba zmeniť základnú zmluvu. 

Na základe vyššie uvedených možno konštatovať, že zmena zmluvy vo vzťahu pomeru 
subdodávateľov sa považuje za uzatvorené v súlade s právnymi predpismi na základe vlastného 
ustanovenia Zvo., podľa ustanovenia ods. (6) § 141. Zvo. 

II.2. Na základe základnej zmluvy musí vykonávať Zhotoviteľ realizačné práce tak na území Maďarska a, 
ako aj Slovenskej republiky. Na základe ustanovenia § 16 ods. 2) Zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov treba z pohľadu daní v prípade vykonávania jednorazovej 
činnosti založiť stálu organizačnú zložku, ak doba trvania výkonu prác presahuje šesť mesiacov, alebo 
sa vykonáva priebežne počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Na základe ustanovenia § 21 ods. 1) 
Obchodného zákonníka zákona číslo 513/1991. Zb. v znení neskorších predpisov môže vykonávať 
zahraničný ekonomický subjekt na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť za tých istých 
podmienok a v takej istej miere, ako slovenské ekonomické subjekty, ak zo zákona nevyplýva  niečo 
iné. Na základe § 21. ods. 4) Obchodného zákonníka zákona číslo 513/1991. Zb. v znení neskorších 
predpisov oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu 
podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra Slovenskej republiky v 
rozsahu predmetu podnikania zapísanom v danom obchodnom registri.  Návrh  na zápis podáva na 
vlastné náklady zahraničná osoba. 

Podľa bodu 1.6.1. Zmluvných podmienok musí Zhotoviteľ spĺňať príslušné maďarské, ako aj slovenské 
ustanovenia právnych predpisov.  Vzhľadom k tomu – v záujme splnenia predpisov slovenskej 
legislatívy – musí Zhotoviteľ podľa svojho prehlásenia založiť organizačnú zložku na Slovensku, aby 
mohol vykonávať podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky a splniť si svoje daňové 
povinnosti.  

Na základe vyššie uvedených je potrebné zmeniť základnú zmluvu tak, že Zhotovitelia vykonávajú časť 
realizačných prác tvoriacich predmet zmluvy na území Slovenskej republiky cez svoje organizačné 
zložky, ďalej za protihodnotu vykonaných prác vystavujú Zhotovitelia I. a II. faktúry pre SSC 
prostredníctvom svojich organizačných zložiek. Nakoľko na základe ustanovení slovenského 
Obchodného zákonníka č. 513/1991. Zb. V platnom znení organizačná zložka zahraničného 
ekonomického subjektu nedisponuje právnou spôsobilosťou, nepovažuje sa za oddelený právny 
subjekt od zahraničného podnikateľského subjektu, čiže plnenie cez organizačnú zložku sa nepovažuje 
za zapojenie subdodávateľa. S ohľadom na to predmetná zmena zmluvy má iba administratívny 
charakter, považuje sa podľa ustanovenia ods. (6) § 141. Zvo. za nepodstatnú podmienku, nakoľko 
podľa vyššie uvedených skutočností zmena nedefinuje od pôvodných zmluvných podmienok značne 
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odlišné podmienky, táto zmena slúži totiž iba na splnenie kogentných právnych predpisov platných a 
účinných na území Slovenskej republiky. 

III. Zmena zmluvy 

 

III.1. Bod č. 11. 5. Zmluvných podmienok bude nahradený nasledovným ustanovením: 

„11.5. Celkový pomer plnenia subdodávateľov nemôže presiahnuť 65 % hodnoty zmluvy. Pomer 
účasti subdodávateľa na plnení zmluvy sa určuje podľa toho, v akom pomere dostávajú prostriedky z 
protihodnoty zmluvy počítanej bez dane z pridanej hodnoty.” 

III.2. Bod č. 11. 8. Zmluvných podmienok bude nahradený nasledovným ustanovením: 

„11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje k tomu, že vo svojich zmluvách uzatvorených so Subdodávateľmi / 
Spolupracujúcimi osobami bude požadovať, že Subdodávatelia / Spolupracujúce osoby nemôžu zapojiť 
ďalších spolupracujúcich na plnenie v pomere väčšom ako 65% hodnoty zmluvy.” 

III.3. Názov Záverečných ustanovení Zmluvnej dohody č. 13. bude doplnený o nasledujúci bod č. 13.16.: 

„13.16. Zmluvné strany sa dohodnú, že v záujme splnenia slovenských právnych predpisov 
realizačné práce tvoriace predmet tejto zmluvy vykonávané na území Slovenskej republiky bude 
vykonávať spoločnosť Hídépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság pod IČO: 50 942 336, pomocou 
svojej organizačnej zložky názvom HÍDÉPÍTŐ Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, DIČ 
SK4120083726, zaregistrovanej na adrese Biskupa Kondého 4577/18, Dunajská Streda 929 01, a 
spoločnosť Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
pod IČO: 51 037 432, s názvom Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság - organizačná zložka, DIČ SK4120084969, zaregistrovanou na adrese Mierová 
2A, Želiezovce 937 01. Zmluvné strany vyslovene zakotvujú, že plnenie cez organizačnú zložku sa 
nepovažuje za zapojenie subdodávateľa. 

III.4. Bod č. 10. 3. Zmluvných podmienok bude nahradený nasledovným ustanovením: 

„10.3. Každý zo Zhotoviteľov, ktorí uzatvorili zmluvu ako Spoloční poskytovatelia ponuky je 
oprávnený vystaviť a predložiť faktúru v pomere nimi skutočne vykonanej práce, ako aj na základe 
Potvrdenia o plnení vydanom Zadávateľom. Faktúry predkladané spoločnosti SSC budú ako 
spoloční poskytovatelia ponuky vystavovať a podávať každý zo zmluvných Zhotoviteľov I. a II. 
zvlášť cez svoje organizačné zložky zaregistrované Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky, ako aj finančné plnenie sa bude uskutočňovať podľa vyššie uvedeného." 

IV. Ostatné ustanovenia 

 

IV.1. Strany zakotvujú, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú platné a účinné s nezmeneným 
obsahom s tým, že tieto treba interpretovať a aplikovať podľa  Zmluvy a v súlade so znením tohto 
Dodatku č. 1/2017. 

IV.2. Tento Dodatok  č. 1/2017 nadobúda platnosť dňom posledného podpisu Zmluvnými stranami, a 
účinnosť  nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 
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Tento Dodatok č. 1/2017 podpísali Zmluvné strany po jej spoločnom prečítaní a interpretovaní na znak 
súhlasu a v súlade s ich vôľou podľa podpisového vzoru, bez tiesne, nátlaku a nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluva bola vyhotovená v 8 ( slovom „ôsmych“) originálnych exemplároch v maďarskom a 
slovenskom jazyku, z ktorých 6 (slovom „šesť“) exemplárov dostane Zadávateľ a po 2 (slovom „dva“) 
výtlačky Zhotoviteľ.  

 

Dátum: Budapešť. ................ 2017 
 

 Dátum: V Bratislave, dňa ............................ 
2017 

 
 
 
 
 
 

  

NIF Zrt. 
Zadávateľ 

 Slovenská správa ciest 
Zadávateľ 

V zastúpení:  Štatutárny orgán: 

Nagy Róbert Attila generálny riaditeľ  Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ 
 
 
 

Dátum: v Budapešti, dňa ............ 2017 
 
 
 
 
 

 Dátum: v Bratislave, dňa ............ 2017 
 

   
…………………………………….. 

Hídépítő Zrt. 
Zhotoviteľ I. 

 …………………………………….. 
Mészáros és Mészáros Kft. 

Zhotoviteľ II. 
V zastúpení:  V zastúpení: 

Sal László generálny riaditeľ 
alebo 

 Halmi Tamás konateľ 

Nagy-Mélykuti Bence               Orosz Károly 
Ekonomický námestník               konateľ 
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