
Dodatok č. 1  

k Rámcovej zmluve o odstraňovaní a ďalšom nakladaní s kalmi a sedimentami zo zdrže vodnej stavby 

č. 1203/2019-PR zo dňa 27.08.2019 

 uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na 

zákazku 

„VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby“ 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

 

Objednávateľ:   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

v zastúpení:  Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ 

so sídlom:    Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
zapísaný:  v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 

IČO:    36 022 047 

IČ DPH:   SK 2020066213 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

 

 

Vykonávateľ:  Združenie Kozmálovce – FERRMONT - PLOSAB  

 

Vedúci člen združenia: FERRMONT, a. s. 

so sídlom:  Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov   

v zastúpení:            Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva 

 Ing. Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva 

 Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva  

zapísaný:           v OR Okresného súdu, Oddiel: Sa, vložka č.: 10737/R 

IČO:   31 619 916 

DIČ:    2020441907 

IČ DPH:  SK2020441907 

Bank. spojenie:     

IBAN:     

 

Účastník združenia: PLOSAB s. r. o. 

so sídlom:  Veľký Ratmírov 42, 379 01 Veľký Ratmírov, Česká republika   

v zastúpení:            Ing. Ondřej Novotný, konateľ 

 Ing. Radek Hrubec, konateľ 

zapísaný:           v OR ČR Krajského súdu České Budějovice, Oddiel: C, vložka č.: 22127 

IČO:   27800393 

IČ DPH:  SK4020232997 

Bank. spojenie:     

IBAN:     

 

 (ďalej len „Vykonávateľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“) 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom IX. Záverečné ustanovenia 

bod 6 Rámcovej zmluvy o odstraňovaní a ďalšom nakladaní s kalmi a sedimentami zo zdrže vodnej stavby č. 

1203/2019-PR zo dňa 27.08.2019 (ďalej v texte len ako „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 

k Zmluve.  

 

II. PREDMET DODATKU Č. 1 

 

2.1 Dodatkom č. 1 sa článok I bod 2 písm. viii. Zmluvy mení z pôvodného znenia: 
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„ viii. likvidácia odstránených kalov a sedimentov zo zdrže, zabezpečenie odvozu a dopravy zneškodnených 

resp. zhodnotených kalov a dnových sedimentov, technologicky spracovaných kalov a sedimentov z priestoru 

spracovania, ktorým je vodná stavba, na skládku určenú Vykonávateľom, ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie 

podľa ich kvalitatívnych vlastností, a to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi“ 

 

Na nové znenie: 

 

„ viii. likvidácia odstránených kalov a sedimentov zo zdrže, zabezpečenie odvozu a dopravy odstránených 

kalov a dnových sedimentov, technologicky spracovaných kalov a sedimentov z priestoru spracovania, ktorým 

je vodná stavba, na miesto určené Objednávateľom, a to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi“ 

 

2.2 Dodatkom č. 1 sa článok II bod 1. Zmluvy mení z pôvodného znenia: 

 

„ Cena je určená v eurách v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o cenách“), cenovou ponukou zo dňa 13.08.2018, dohodou zmluvných strán nasledovne:  

• vo výške  69,- EUR bez DPH (slovom šesťdesiatdeväť eur) za 1 m3 odsatého, spracovaného, zhodnoteného 

resp. zneškodneného kalu a dnového sedimentu dovezeného a uloženého na skládku, pričom maximálny 

dohodnutý peňažný limit za plnenie Vykonávateľa počas celého obdobia plnenia podľa tejto Zmluvy je 

8.970.000,- EUR bez DPH (slovom: osem miliónov deväťstosedemdesiattisíc eur nula centov bez DPH) 

10.764.000,- EUR s DPH (slovom: desať miliónov sedemstošesťdesiatštyritisíc eur nula centov s DPH)“ 

 

Na nové znenie: 

 

„Cena je určená v eurách v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o cenách“), cenovou ponukou zo dňa 13.08.2018, dohodou zmluvných strán nasledovne:  

• vo výške  66,- EUR bez DPH (slovom šesťdesiatšesť eur) za 1 m3 odsatého, spracovaného resp. zhodnoteného 

kalu a dnového sedimentu dovezeného a uloženého na miesto určené Objednávateľom, pričom maximálny 

dohodnutý peňažný limit za plnenie Vykonávateľa počas celého obdobia plnenia podľa tejto Zmluvy je 

8.580.000,- EUR bez DPH (slovom: osem miliónov päťstoosemdesiattisíc eur nula centov bez DPH) 

10.296.000,- EUR s DPH (slovom: desať miliónov dvestodeväťdesiatšesťtisíc eur nula centov s DPH)“ 

 

2.3 Dodatkom č. 1 sa článok II bod 4. Zmluvy mení z pôvodného znenia: 

 

„Vykonávateľ je oprávnený vystaviť jednotlivú faktúru len po tom, ako Objednávateľ písomne potvrdí 

Vykonávateľovi súpis reálne vykonaných činností – s množstvom spracovaných/zneškodnených sedimentov v m3 

prepravovaných na skládku prepočítaných z hmotnosti v tonách na m3 v rastlom stave (vážny lístok zo skládky) 

a súčasne Vykonávateľ predloží Objednávateľovi potvrdenie oprávnenej osoby o ich konečnom zneškodnení. 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr budú  tieto prílohy: 

a) Súpis reálne vykonaných prác potvrdený Objednávateľom 

b) Vážny lístok zo skládky 

c) Potvrdenie o konečnom zneškodnení kalov a dnových sedimentov.“ 

 

Na nové znenie: 

 

„Vykonávateľ je oprávnený vystaviť jednotlivú faktúru len po tom, ako Objednávateľ písomne potvrdí 

Vykonávateľovi súpis reálne vykonaných činností – s množstvom spracovaných sedimentov v m3 

prepravovaných na miesto určené Objednávateľom prepočítaných z hmotnosti v tonách na m3 v rastlom stave 

(výstup z certifikovaného vážneho nakladača) a súčasne Vykonávateľ predloží Objednávateľovi potvrdenie 

oprávnenej osoby Objednávateľa o ich konečnom uložení na mieste určenom Objednávateľom. Neoddeliteľnou 

súčasťou faktúr budú  tieto prílohy: 

a) Súpis reálne vykonaných prác potvrdený Objednávateľom 

b) Výstup z certifikovaného vážneho nakladača 

c) Potvrdenie o konečnom uložení kalov a dnových sedimentov.“ 
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III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené. 

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po 

dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. 

3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Vykonávateľ 

obdrží dve vyhotovenia. 

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa:  V Púchove, dňa:  

 Za Objednávateľa:  Za Vykonávateľa : 

Ing. Stanislav Gáborík 

generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 Ing. Radovan Lahoda 

predseda predstavenstva 

FERRMONT, a.s. 

 

  Ing. Juraj Rutzký 

člen predstavenstva 

FERRMONT, a.s. 

  Ing. Ondřej Novotný 

konateľ 

Plosab, s.r.o. 

   


