
Dodatok č. 1 

k Rámcovej dohode č. kupujúceho ŠJ 1/2022 ŠJ zo dňa 09.03.2022 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami   

(ďalej len „Dodatok“) 

 

medzi 

 

 

Objednávateľ:  ŠJ ako súčasť ZŠ ul. Pohraničná,  

Sídlo:    Pohraničná č.9, 945 01 Komárno   

Štatutárny orgán:  Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

IČO:     37861221 

DIČ:    2021606059 

Bankové spojenie:   ČSOB a.s.  

IBAN:    SK03 7500 0000 0040 2948 9450 

Kontaktná osoba:  Agnesa Vörös, vedúca školskej jedálne 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

                                                                a 

 

Dodávateľ:   Ing. Július Beke – MÄSO-ÚDENINY    

sídlo:    Železničná ul. 5070/8, 945 01 Komárno   

IČO:    45981353  

DIČ:    1075287763  

IČ DPH:   SK1075287763    

zastúpený:   Ing. Július Beke 

Bankové spojenie:  VUB a.s. 

IBAN:    SK92 0200 0000 0028 3705 0551 

BIC/SWIFT:   SUBASKBX 

zápis v    Živnostenskom registri č.410-24134, Okresný úrad Komárno 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

 

ČLÁNOK  I. 

PREAMBULA 

Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

 



 

ČLÁNOK II. 

PREDMET DODATKU 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bol výsledok verejného obstarávania podľa zákona 

o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY“ zo dňa 

18.08.2022.  

2.2 Dodatok sa uzatvára v súlade s 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

2.3 Na základe narastajúcich cien potravín na trhu sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento 

Dodatok a zmeniť ustanovenia Rámcovej dohody č. 1/2022 ŠJ zo dňa 18.08.2022 

v nasledovnom rozsahu: 
 

V Článku III. bod 2 sa veta: 

„Cena bez DPH   16 606,03 eur 

  DPH celkom     1769,08 eur 

 CENA s DPH   18375,11 eur“ 

 

 

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

„Cena bez DPH   16 990,08 eur 

  DPH celkom                1819,15 eur 

 CENA s DPH   18 809,23 eur“ 

 

2.4 Príloha č. 1 Rámcovej dohody č. 1/2022 ŠJ zo dňa 09.03.2022 sa nahrádza prílohou č. 1 

Dodatku. 

 

 

ČLÁNOK III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť 

originálu. Objednávateľ prevezme jedno vyhotovenia Dodatku a dodávateľ jedno 

vyhotovenie. 

3.2 Dodatok je účinná dňom nasledujúcim po dni jej podpísania. 

3.3 Zmluvné strany sa zhodli na celom obsahu tohto Dodatku, jeho zneniu porozumeli a na 

znak súhlasu podpísali. 

 

 

 

 

 

 

V Komárne, dňa 15.03.2023     V Komárne, dňa 15.03.2023 

 

 

 

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

       Mgr. Slavomír Ďurčo               Ing. Július Beke –Mäso údeniny 

                      riaditeľ školy                                                       majiteľ firmy 



 


