
 Dodatok č. 1 

zo dňa ......................... 

k 

 
RÁMCOVEJ ZMLUVE O DIELO  č.  4031/1/2017-O8 

zo dňa 27.11.2017 
 

UZAVRETEJ MEDZI 

 

ŽOS Vrútky a.s.  
IČO: 31 615 619, IČ DPH: SK2020433877 

 
A 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
IČO: 35 914 921, IČ DPH: SK2021920065 

 
 

 
 

  



 2

TENTO DODATOK Č. 1 zo dňa ..................................... (ďalej len „Dodatok č. 1“) je uzavretý medzi: 
 
(1) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 

Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 3496/B, IČO: 35 914 921, DIČ: 2021920065, IČ DPH: SK2021920065, IBAN: 
XXXXXXXXXX BIC: XXXXXXXXXXXXXXX, účet vedený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
konajúci: Ing. Martin Vozár, MBA – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a Ing. Miroslav 
Hopta – podpredseda predstavenstva  
(ďalej len „ZSSK CARGO“) 
 

(2)  ŽOS Vrútky  a.s. , so sídlom Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky  zapísaná v  obchodnom registri 
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 225/L, IČO: 31 615 619, DIČ: 2020433877, IČ 
DPH SK202043877, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, BIC: XXXXXXXXX účet vedený v: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX., konajúca: Ing. Víťazoslav Moric, predseda predstavenstva a Ing. 
Peter Malec, podpredseda predstavenstva (ďalej len „Partner“) 

 
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo  „Zmluvná strana“, ak ide o totožné práva 
a povinnosti rovnako platiace pre Partnera, ako aj  pre ZSSK CARGO). 

  
 

Preambula 
 
Zmluvné strany uzavreli dňa 27.11.2017 Rámcovú zmluvu o dielo č.  4031/1/2017-O8 (ďalej len 
„Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Partnera vykonať pre ZSSK CARGO riadne a včas „Opravy 
dvojkolesí s ložiskovou komorou 59V“, spôsobom bližšie špecifikovaným v bode 2.2. tejto Zmluvy. Na 
základe vzájomného rokovania sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1, ktorým sa 
Zmluva mení spôsobom ako je ustanovené v Článku II. 

 
 

Článok I. 
Výkladové pravidlá 

 

1. Ak nie je v tomto Dodatku č. 1 uvedené inak, slová a/alebo slovné spojenia uvedené v tomto 
Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú v akomkoľvek gramatickom tvare význam, 
ktorý im pripisuje Zmluva. 

 
2. Tento Dodatok č. 1 sa bude vykladať v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 
 
3. V prípade nejasností alebo rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy a tohto Dodatku č. 1, majú 

prednosť ustanovenia tohto Dodatku č. 1. 
 
 

Článok II. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa uzavretím tohto Dodatku č. 1 dohodli na nasledovným zmenách Zmluvy: 
 

1.   V článku 2 Zmluvy s názvom ,,PREDMET ZMLUVY“ sa v bode 2.1 písm. a) v celom rozsahu ruší 
a nahrádza sa nasledovným znením:  

,,(a) záväzok Partnera vykonať pre ZSSK CARGO riadne a včas dielo – „Opravy dvojkolesí 

s ložiskovou komorou 59V“, spôsobom bližšie špecifikovaným v bode 2.2. tejto Zmluvy,  

v Celkovom finančnom objeme, na ktorý bola táto Zmluva uzatvorená, t.j. 45 000,00 EUR 

(slovom: štyridsaťpäťtisíc EUR) bez DPH, a plniť z toho plynúce povinnosti uvedené v tejto 

Zmluve; a“ 
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 Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania osobami oprávnenými konať v mene 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a odseku 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 2 a ods. 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. 
 

2. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 podľa ods. 1 tohto článku sa Zmluva mení tak, 
ako to vyplýva z ustanovení uvedených v Článku II. tohto Dodatku č. 1 a bude platiť a vykladať sa 
v znení zmien uvedených v tomto Dodatku č. 1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom 
č. 1 dotknuté ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti bez zmien. 
 

4.    Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch ) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom ZSSK  
       CARGO si ponechá 3 (tri) vyhotovenia a Partner si ponechá 1 (jedno) vyhotovenie.  
 
5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 

voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok 
č. 1 uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav zachytený v obsahu 
tohto Dodatku č. 1 je dostatočne určitý a zrozumiteľný, tento Dodatok č. 1 uzatvorili dobromyseľne 
a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, tento Dodatok č. 1 si prečítali, obsahu tohto Dodatku č. 1 porozumeli 
a na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 ho prostredníctvom osôb oprávnených konať 
v ich mene podpísali v deň, ktorý je uvedený na prvej strane Dodatku č.1. 

V Bratislave dňa:..................................... 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Vo Vrútkach dňa:..................................  

 

ŽOS Vrútky a. s.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

       Ing. Martin Vozár, MBA 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ     
  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

            Ing. Víťazoslav Moric 
             predseda predstavenstva 
                   ŽOS Vrútky a. s.  

  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

               
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Ľubomír Kuťka  
                    člen  predstavenstva  
                a riaditeľ Úseku služieb  ŽKV  
    Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

 Ing. Peter Malec 
podpredseda predstavenstva  

                         ŽOS Vrútky a. s. 

 


