
 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

 

 

 

 

 

Dodatok č. 3  

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-2021/001914-072 z 08. apríla 

2021 (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. Marcel Moravčík 

   riaditeľ Centra účelových zariadení 

   (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Účastníci kontraktu v súlade s Čl. VI. ods. 4 Kontraktu na rok 2021 č. SPSČ-OO1-

2020/004570-001 zo dňa 29.01.2021 (ďalej len „Kontrakt“) na základe záverov 

predchádzajúcich vzájomných rokovaní, berúc do úvahy spoločné ciele a záujmy, sa dohodli 

uzatvoriť tento dodatok č. 3 ku Kontraktu (ďalej len „Dodatok“): 
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Čl. I. 

PREDMET DODATKU 

 

Čl. II. ods. 2 a 3 Kontraktu znie:    

2. „Špecifikácia činností: 

- zabezpečiť činnosti výroby jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie 

stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbu pre 

krajské centrá podpory, sekciu ekonomiky MV SR, sekciu personálnych a sociálnych 

činností MV SR a príspevkové organizácie MV SR v jej podriadenosti. 

 

Za plnenie úlohy za zhotoviteľa zodpovedá:  

- riaditeľ Strediska Krompachy.  

 

Za kontrolu plnenia úlohy za objednávateľa zodpovedajú:  

- jednotliví vedúci zamestnanci oddelenia nehnuteľností krajských centier podpory a 

vedúci oddelenia všeobecných komodít na odbore hospodárskeho zabezpečenia sekcie 

ekonomiky MV SR, 

- sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR a príspevkové organizácie MV SR 

v jej podriadenosti. 

 

Parametre objednávanej činnosti:  

- na základe požiadaviek objednávateľa. 

 

Spôsob financovania objednávanej činnosti:  

- príspevok zo štátneho rozpočtu.  

 

Kľúčový užívateľ objednávanej činnosti:  

- krajské centrá podpory,  

- sekcia ekonomiky MV SR,  

- sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR a príspevkové organizácie MV SR 

v jej podriadenosti. 

 

3. Zhotoviteľ bude činnosti podľa tohto Kontraktu plniť na základe objednávok 

objednávateľa odsúhlasených vedúcim oddelenia všeobecných komodít na odbore 

hospodárskeho zabezpečenia sekcie ekonomiky MV SR, prostredníctvom  príslušného 

krajského centra podpory a sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR 

a príspevkových organizácií MV SR v jej podriadenosti.“. 

 

Čl. II. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Kontraktu zostávajú nezmenené.  

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník 

kontraktu dostane dve vyhotovenia Dodatku. 

3. 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 zákona č. 546/2010 Z. 

z., nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi účastníkmi kontraktu a v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je účinný dňom 
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nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; Dodatok v 

Centrálnom registri zmlúv zverejní objednávateľ.  

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

desiatich pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti. 

5. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili 

uzavretiu tohto Dodatku. 

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. Marcel Moravčík 

generálny tajomník služobného úradu 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

riaditeľ 

Centrum účelových zariadení 

 

 

 


