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MINISTERSTVO VNÚTRA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1                                                                        

Rekreačná 13, 921 01  Piešťany 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 ku 

K O N T R A K T U na rok 2021  

č. SČ-OO1-2020/004570-001 zo dňa 29.1.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2021  

 

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 zo dňa  

8.4.2021   

(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 

 

1. Účastníci kontraktu sa rozhodili v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, 

berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté 

podmienky, s ohľadom na záujem objednávateľa sprístupniť objednávanie drevárskych 
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výrobkov prostredníctvom MV_MM – žiadanky pre centrá podpory a úrad ministerstva, 

že uzatvárajú tento dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) ku Kontraktu na rok 2021 č. 

SPSČ-OO1-2020/004570-001 zo dňa. 29.1.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

25.03.2021 (ďalej len „Kontrakt“).  

2. Účastníci Dodatku týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by 

bránili uzavretiu tohto Dodatku. 

 

Čl. I. 

PREDMET DODATKU 

 

1. V čl. III. sa za ods. 8 Kontraktu dopĺňajú nové ods. 9. až 15., ktoré znejú :   

„9. Účastníci kontraktu sa dohodli, že cenu podľa tohto článku zmluvy zhotoviteľ 

vyúčtuje objednávateľovi na základe faktúry. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo 

dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavovať ku každej 

objednávke faktúru osobitne, pričom vystavovanie súhrnných faktúr sa nepripúšťa. 

10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 

ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. 

budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený 

túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou zhotoviteľovi na prepracovanie. 

Opravenej alebo novej faktúre plynie nová tridsať (30) dňová lehota splatnosti 

od jej doručenia do sídla objednávateľa. 

11. Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostne prevodom na bankový účet 

zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy. 

12. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané a poskytnuté služby. 

13. V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH zhotoviteľ účtuje sadzbu DPH platnú 

v momente vystavenia faktúry. 

14. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 

zhotoviteľa. 

15. Faktúra za dodané tovary a poskytnuté služby musí byť zaslaná objednávateľovi 

do pätnásť dní od reálneho odovzdania predmetu zmluvy.“ 

 

16. V čl. IV ods. 3 Kontraktu sa dopĺňa nové ustanovenie, ktoré znie:  

 „zabezpečiť pri dodaní na viditeľnom mieste drevárskeho výrobku označenie 

výrobku v rozsahu: poradové číslo podľa prílohy č. 2 tohto kontraktu, názov 

drevárskeho výrobku, KZM a katalógové číslo zhotoviteľa“.    

 

17. Príloha č. 1 Kontraktu sa nahrádza formulárom s drevárskymi výrobkami 

s technickými parametrami s cenou a v rozsahu, tak ako je uvedené v prílohe 

tohto dodatku.  
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Čl. II. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Kontraktu zostávajú nezmenené.  

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

dostane dve vyhotovenia. 

3. Tento Dodatok zverejnenia obidvaja účastníci Dodatku na svojich webových sídlach do 

desiatich pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti; týmto nie je dotknutá povinnosť 

účastníkov Dodatku vyplývajúca z § 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. 

4. Účastníci Dodatku 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 Dodatku a v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je účinný dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; Dodatok v Centrálnom 

registri zmlúv zverejní objednávateľ.  

5. Účastníci Dodatku 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, dňa: ____________________          V Bratislave, dňa: ___________________      

 

 

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 

 




















