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MINISTERSTVO OBRANY SR                                                                     Č.SAP:6800000029 
  Úrad pre investície a akvizície                                                                                 Výtlačok číslo: 
Č.p.: ÚIA- K-108 - 15-1 -  OdOITaKT                                                   Počet listov: 
                                                                                                                              
 

Dodatok č. 2  
k Rámcovej  dohode č. KaVSÚ-3-685/2010 – ÚIA-RD-2011/525 

uzatvorenej  podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka 
v znení neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
_______________________________________________________________ 
ktorým sa znenie rámcovej dohody č. KaVSÚ-3-685/2010 zo dňa 23.09.2010, v znení 
dodatku č.1. č.p.:SCMM-8/17-30/2011-OZT I, KaVSÚ-1-99/2011 zo dňa 02.03.2011 
(ďalej len Rámcová dohoda), v súlade s ustanovením článku VI. Záverečné ustanovenia, 
ods. 6.5,  mení takto: 
 
 
1. Z dôvodu organizačných zmien na strane kupujúceho k 01.04.2011 sa v Rámcovej 
dohode v článku I. Zmluvné strany 1. Kupujúci   nahrádza pôvodné znenie novým 
znením takto: 
 

Kupujúci:     Ministerstvo obrany SR 
                         Kutuzovova 8  
       832 47 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Pavol Líška 

riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR 
Vybavuje:   RSDr. Pavol Matejovič  
                            Tel.: 0960/317 626          

Fax: 0960/317 687   
e-mail: pavol.matejovic@mod.gov.sk   

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica             
Číslo účtu:             7000171215/8180             
IČO:    30845572 
 

 
2.   Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom 
ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
3.   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 
 
4.   Tento dodatok  sa povinne zverejňuje  v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv  Úradu  vlády  SR a na internetovej stránke objednávateľa. 
 
5.   Tento dodatok vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho 
pripájajú odtlačok svojej pečiatky a podpis. 
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6.   Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
jeden rovnopis dostane poskytovateľ a štyri  rovnopisy dostane  objednávateľ. 
 
 
 

 
V  ....................., dňa ...................                       V Bratislave, dňa ................... 
 
 
     Za predávajúceho:              Za kupujúceho: 
                                                                                                                                            
 
..............................................                               ............................................ 

                Miroslav Jaško                                                   Ing. Pavol Líška 
      konateľ spoločnosti                                                         riaditeľ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


