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Dodatok č.1  

Zmluva č. 218/2012/ÚIVP 
 uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka  

 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. I a VII.: 
 

Čl. I. Zmluvné strany. 

 

Dodávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ,,ŽSR“ 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vo vložke č. 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny riaditeľ ŽSR 
vo veci týkajúcej sa odštepného závodu: 

Železnice Slovenskej republiky - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie  
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava 

Osoba splnomocnená na podpis zmluvy: Ing. Viliam Markócsy, riaditeľ ÚIVP  
IČO: 313 64 501 
IČ DPH: SK2020480121  
DIČ: 2020480121 
Bankové spojenie: 

Názov banky 
Číslo účtu v 

BBAN 
Kód 

banky 
BIC Číslo účtu vo formáte IBAN 

Tatra banka, a.s. 2647000078 1100 TATRSKBX SK14 1100 0000 0026 4700 0078 

Všeobecná úverová banka, a.s. 35-4700012 0200 SUBASKBX SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 0011446542 0900 GIBASKBX SK94 0900 0000 0000 1144 6542 

 
(ďalej len dodávateľ) 

 
Odberateľ: ŽSD Slovakia, s.r.o. 
Adresa: Gallayova 11, 841 02  Bratislava 
Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: Sro, vložka číslo: 35035/B 
Štatutárny orgán: Ing. Petr Hubacz 
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Anton Jakubek, výkonný riaditeľ 
IČO: 35 922 648 
IČ DPH:           SK2021949875 
DIČ: 2021949875 
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava 
Číslo účtu:         4002118852/7500 
IBAN:         SK 39 7500 0000 0040 0211 8852 
SWIFT/BIC:         CEKOSKBX 
Platca DPH ( áno – nie ):      áno 

 
(ďalej len odberateľ) 
 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1  – „Prehlásenie pre účely posúdenia 
obchodného partnera“ v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znp.. Obchodný partner je povinný Železniciam Slovenskej republiky, 
Bratislava písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo 
iným prepojením voči ŽSR a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že dodávateľ,  v zmysle zákona č.211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobodne informácii) ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.  

3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve č.218/2012/ÚIVP nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
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4. Pokiaľ v tomto Dodatku č.1 k Zmluve č.218/2012/ÚIVP nebolo dohodnuté niečo inak, 
vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy a dodatku je možné robiť len formou písomných dodatkov, 
ktoré musia byť podpísané oprávneným zástupcom každej zo zmluvných strán. 

6. Dodatok č.1 k Zmluve č.218/2012/ÚIVP je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 
 

Ostatné ustanovenia Zmluvy č.218/2012/ÚIVP ostávajú bez zmeny. 
 

 
V Bratislave, dňa 19.07.2016 V Bratislave,                     dňa 18.7.2016 

  
 
 
 
 
.........................................................………. ......................................................................

. 
pečiatka a podpis dodávateľa pečiatka a podpis odberateľa 

(titul, meno, priezvisko a funkcia) 
Ing. Viliam Markócsy Anton Jakubek 

riaditeľ ÚIVP                                                                 výkonný riaditeľ 
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Príloha č. 1 

Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera 
Čestne prehlasujem, že  

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ) 

Meno a priezvisko:       

Trvalý pobyt:       

Dátum narodenia:       

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ) 

Meno a priezvisko:       

Trvalý pobyt:       

Obchodné meno:       

Miesto podnikania:       

IČO:       

DIČ:        

IČ DPH:       

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba) 

Obchodné meno: ŽSD Slovakia, s.r.o. 

Štatutárny orgán: Ing. Petr Hubacz     

Sídlo: Gallayova 11, 841 02  Bratislava     

IČO: 359 22 648 

DIČ:  2021949875 

IČ DPH: SK2021949875 

(zaškrtnite  x) 

 je od       (uveďte dátum DD.MM.RRRR) 

 nie je 

 nie je, ale bol/bola od       do       

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 

forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len 

„ZDP“). 

Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku. 

Skupina závislosti (zaškrtnite  x): 

□ Personálne prepojenie 

□ Majetkové prepojenie 

 

V Bratislave, dňa 18.7.2016  

  Anton Jakubek 

  výkonný riaditeľ  
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Vysvetlivky: 

Závislou osobou (§2 písm. n) ZDP) sa rozumie blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho 

zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.  

Blízka osoba (§116 a 117 Občianskeho zákonníka) 

1. V zmysle §116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, 

súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za 

osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne 

pociťovala ako vlastnú ujmu. 

2. V zmysle §117 Občianskeho zákonníka stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa 

počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade 

obidve od najbližšieho spoločného predka. 

Ekonomickým alebo personálnym prepojením (§2 písm. o) ZDP) sa rozumie účasť osoby 

na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú 

pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo 

nepriamy majetkový podiel, pričom  

1. účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy 

podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích 

právach, pričom  

· nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov 

vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi  

 a 

· nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy 

odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo 

kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole 

niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej 

osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, 

prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu 

na skutočnú výšku ich podielu, 

2. účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných 

orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo 

družstvu. 

Iným prepojením (§2 písm. p) ZDP) sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým 

na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. 

 


