DODATOK č. 3
k Zmluve o ochraňovaní hmotných rezerv číslo 122/OHRNZRaRB/2013
uzatvorenej podľa § 29 ods. 3 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení
zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o štátnych hmotných rezervách“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi
Správcom:

Slovenská republika, zastúpená
Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Sídlo:
Pražská 29, 812 63 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Lucia Gocníková, podpredsedníčka poverená
uznesením vlády SR č. 153/2020 zo dňa 23.03.2020
dočasným riadením Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky
IČO:
30 844 363
IČ DPH:
SK2020296487
DIČ:
2020296487
Bankové spojenie:

(ďalej len „Správca“)

a
Ochraňovateľom:

Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo:
Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
Štatutárny orgán:
Ing. Richard Štrauch, predseda predstavenstva
IČO:
36 447 927
IČ DPH:
SK2020021058
DIČ:
2020021058
Bankové spojenie:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sa, Vložka č. 10026/P
(ďalej len „Ochraňovateľ“)
(Správca a Ochraňovateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo každý
jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Čl. 1
1.1

Správca a Ochraňovateľ uzatvorili dňa 30.10.2013 Zmluvu o ochraňovaní hmotných rezerv
číslo 122/OHRNZRaRB/2013 (ďalej len „Zmluva“), ktorej účelom je zabezpečenie
ochraňovania zásob hmotných rezerv podľa pokynov Správcu v súlade so Zákonom
o štátnych hmotných rezervách a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vrátane vykonávania obmien a zámen hmotných rezerv a iných činností, súvisiacich so
starostlivosťou o zásoby hmotných rezerv a zabezpečenie ochraňovania a udržiavania
obilných síl Správcu zo strany Ochraňovateľa, slúžiacich na uskladnenie zásob hmotných
rezerv.

1.2

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 13.8 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3
k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 3“) v nasledovnom znení:
Čl. 2
Predmet Dodatku č. 3

2.1

V článku 2 bode 2.1 sa odstraňuje bod (iii) a nasledujúce body (iv) a (v) sa primerane
prečíslujú.

2.2

V článku 4 bode 4.1 sa odstraňuje bod 4.1.6.

2.3

Článok 5 bod 5.4.11 sa mení nasledovne: „Ochraňovateľ berie na vedomie a súhlasí, že za
ochraňovanie a udržiavanie Obilných síl Správcu mu budú uhradené náklady podľa článku
9.3 a na úhradu iných nákladov Ochraňovateľovi nárok nevznikne.“

2.4

V článku 6 bode 6.1 sa odstraňuje bod 6.1.1 a nasledujúci bod sa primerane prečísli.

2.5

V článku 7 sa odstraňuje bod 7.1 a nasledujúce body 7.2 až 7.8 sa primerane prečíslujú.

2.6

V článku 9 sa odstraňuje bod 9.2 a nasledujúce body 9.3 až 9.7 sa primerane prečíslujú.

2.7

Článok 11 bod 11.1.1 sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa v zmysle § 577 a nasl.
Obchodného zákonníka dohodli, že Ochraňovateľ je oprávnený vo vlastnom mene a na účet
Správcu zriaďovať pre Správcu obmenu, zámenu alebo s nimi inou formou hospodáriť
v zmysle Zákona o štátnych hmotných rezervách a príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov (ďalej len „Potrebná záležitosť) výlučne na základe pokynov Správcu a za
týmto účelom zabezpečí vo vlastnom mene a na účet Správcu predaj a/alebo kúpu Hmotných
rezerv, alebo bude inou formou s Hmotnými rezervami nakladať vo vlastnom mene a na účet
Správcu, a to podľa pokynov správcu.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú v platnosti bez
zmeny.

3.2

Tento Dodatok č. 3 je integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento
Dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií v znení neskorších predpisov.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si vyhradzujú právo nezverejňovať podpis/signatúru zástupcu
štatutárnych orgánov, keďže ju považujú za skutočnosť dôverného charakteru, pričom sa
zaväzujú toto ustanovenie rešpektovať a dodržiavať.

3.5

Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Správca dostane tri
(3) vyhotovenia a Ochraňovateľ dve (2) vyhotovenia.

3.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve uzatvorili slobodne, vážne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že si ho riadne prečítali, jeho obsahu,
právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom
ho podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Ing. Lucia Gocníková

Ing. Richard Štrauch

podpredsedníčka poverená uznesením
vlády SR č. 153/2020 zo dňa 23.03.2020
dočasným riadením Správy štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky
Správca

predseda predstavenstva
Ochraňovateľ

