
DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE ČASŤ II  
číslo Objednávateľa:   

číslo Zhotoviteľa:  
 

Časť II kraj Žilinský, Banskobystrický 
 

uzavretej medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 5 písm. b)  zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
(ďalej len „Dodatok“) 

 
1. OBJEDNÁVATEĽ  : Slovenská správa ciest 

Sídlo  : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 
Štatutárny orgán : JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. 
                                                             generálna riaditeľka 
Osoby oprávnené rokovať: 

               vo veciach zmluvných : Mgr. Ivan Lantaj 
                                                                         riaditeľ úseku ekonomiky a vnútorného riadenia                                                                      
              vo veciach technických                  : Ing. Ivan Rybárik 
                                                                        riaditeľ úseku  investičných  projektov a prevádzky 

Názov banky : Štátna pokladnica 
IBAN   : SK 44 8180 0000 0070 0013 5433  
SWIFT   : SPSRSKBA 
Číslo účtu   : 7000135433/8180  
IČO : 00 003 328 
DIČ : 2021067785 
Telefón                          : 0911 852 910 

          Právna forma   : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
(právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod  
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou 
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, 
zmenená MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 
zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. 
októbra  2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím 
MDVRR SR č. 24/2016  zo dňa 22. marca 2016. 

                     (ďalej len „objednávateľ“) 
 

2.  ZHOTOVITEĽ : Združenie CSLM-MBM Stred 
 

Korešpondenčná adresa                     : Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. 
                                        Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ 
vo veciach technických : Ing. Juraj Kubek, výrobný riaditeľ 
Telefón, fax : 044/5434214 
E-mail : sekretariat@cestnestavbylm.sk 
Názov banky : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
IBAN   : SK59 1111 0000 0066 0573 3001 



SWIFT   : UNCRSKBX 
Číslo účtu   : 6605733001/1111 

 
Vedúci člen združenia                     : Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. 
Sídlo                                      : Ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Štatutárny orgán                                 : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ 
Právna forma  : spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný v  : v OR Okr. súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 426/L 
IČO : 31563732 
IČ DPH : SK2020427046 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ 
vo veciach technických : Ing. Juraj Kubek, výrobný riaditeľ 
Telefón, fax : 044/5434214 
E-mail : sekretariat@cestnestavbylm.sk 
 
Člen združenia                                  : MBM-GROUP, a. s. 
Sídlo                                      : Miletičova 1, 821 08 Bratislava 
Štatutárny orgán                                 : Alena Nováková, predseda predstavenstva 
Právna forma  : akciová spoločnosť 
Zapísaný v  : v OR Okr. súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10582/L 
IČO : 36740519 
IČ DPH : SK2022337548 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných : Alena Nováková, predseda predstavenstva 
vo veciach technických : Bc. Marián Brontvaj, generálny riaditeľ 
Telefón, fax : 0903/841547 
E-mail : valentinyova.eva@mbmgroup.sk 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ, resp. SSC a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 
 

Preambula 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2020 Rámcovú dohodu časť II s opätovným 

otváraním súťaže (ďalej len „Rámcová dohoda časť II“), na základe výsledku verejného 
obstarávania postupom pre nadlimitnú zákazku „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy 
v správe SSC“.  
 

2. V súlade s článkom 13 „Spoločné a záverečné ustanovenia“ bod 15 Rámcovej dohody časť 
II a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) sa Zmluvné strany dohodli na zmene ustanovení predmetnej Rámcovej 
dohody časť II, a to prostredníctvom tohto Dodatku. 
 

Článok 1 
Predmet dodatku 

 
1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle podmienok 

uvedených v článku 5 „Cena a platobné podmienky“ bod 12 Rámcovej dohody časť II  
sa Zmluvné strany dohodli, že fakturačný index platný pre rok 2021 je v hodnote 102,8. 
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Podmienky uplatnenia fakturačného indexu sú definované v Zápise o výpočte 
fakturačného indexu na rok 2021, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku. 
 

2. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa Zmluvné strany dohodli, 
že v článku 5 „Cena a platobné podmienky“ bod 1 Rámcovej dohody časť II  sa nahrádza 
novým znením nasledovne: „1. Maximálny finančný rozsah predmetu plnenia podľa 
tejto Rámcovej dohody časť II je 64 313 449,00 Eur bez DPH.“  

  
Článok 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom neupravené ostávajú 

nezmenené. 
 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 Zápis o výpočte fakturačného 
indexu na rok 2021. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody časť II. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, pričom 4 (štyri) rovnopisy 

sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa. 
 

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení  
s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.    

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a vyhlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol 
uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
V Bratislave dňa : 02.03.2021                  V Liptovskom Mikuláši dňa : 02.03.2021 
 
Objednávateľ:                      Zhotoviteľ: 
 
 
___________________________                       ___________________________________ 
Slovenská správa ciest                    Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. 
JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.  
generálna riaditeľka                                                 Ing. Vladimír Ondriš, konateľ 
                                                                                                            Pavol Baláž, 
                                                                                      osoba oprávnená na základe plnej moci 
 

 
                       _____________________________________ 
                                   MBM-GROUP, a. s. 
                Alena Nováková, predseda predstavenstva 
                                                                                                          Pavol Baláž, 
                                                                                        osoba oprávnená na základe plnej moci 



 
         

 

Doručené všetkým 

účastníkom rámcovej dohody 

  

 

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                          Vybavuje/linka     Bratislava                  

  SSC/501/2021/6131-290      Ing. Meszárošová  01.03.2021 

       02/50255 487   

 

 

                                                      

Vec:  Zápis o výpočte fakturačného indexu na rok 2021  

 

 

Na základe Vašej žiadosti, doručenej dňa 23.2.2021 v zmysle platnej Rámcovej dohody 

na predmet zákazky Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC podľa článku  5 bod 12 

„Po uplynutí kalendárneho roka 2020 je zhotoviteľ každoročne povinný požiadať 

objednávateľa o odsúhlasenie fakturačného indexu, ktorým sa upraví celková cena diela v 

príslušnom kalendárnom roku. Písomná žiadosť zhotoviteľa s výpočtom fakturačného indexu 

v zmysle tohto bodu musí byť doručená do sídla objednávateľa najneskôr do 28.2. príslušného 

kalendárneho roka. Po odsúhlasení predloženého indexu bude vyhotovený Zápis o výpočte 

fakturačného indexu vo dvoch origináloch (1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa), ktorý bude 

podkladom pre vyhotovenie dodatku k rámcovej dohode“.  

 

Na základe vyššie uvedeného Vám objednávateľ odsúhlasuje fakturačný  index,  

ktorý je publikovaný na webovej stránke Štatistického úradu SR v rámci publikácie „Indexy 

cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. 

štvrťrok“ pre oblasť: Opravy a údržba stavebnej povahy v hodnote 102,8. 
 

 

 Objednávateľ na základe zápisu o výpočte fakturačného indexu predloží Zhotoviteľovi 

návrh dodatku v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný 

dodatok podpísať a doručiť do sídla objednávateľa v lehote troch týždňov odo dňa jeho 

doručenia zhotoviteľovi. Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom dodatok nadobudol účinnosť do doby platnosti nového fakturačného indexu.  

 

 Fakturačný index si zhotoviteľ bude uplatňovať v každej doručenej faktúre sumou, ktorá 

bude osobitne vyčíslená vo výške 2,8 % . 

 
  

Zápis, na znak súhlasu, podpísali obe strany dohody : 

 

Objednávateľ  

 

Dodávateľ  
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