
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ ZMLUVE zo dňa 18.02.2019
uzavretý podľa zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej iba „Dodatok“)

Článok I 
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci: Mesto Trebišov
Zastúpené: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
IČO: 00 331 996 
D IČ :2020773590
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci: Martina Poľacká
Lúčna 2064/38, 075 01 Trebišov 
IČO: 45945748 
DIČ: 1035964633
IBAN: SK07 1100 0000 0029 2884 7478
Číslo živn. registra: 870-14116, Okresný úrad Trebišov
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II 
Predmet Dodatku

1. Tento Dodatok sa uzatvára ako výsledok postupu podľa § 18 ods. 3 písm. b.) zák. 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“).

2. Potreba zmeny pôvodnej zmluvy vyvolaná týmto Dodatkom vyplynula z objektívnej 
potreby kupujúceho na zvýšenú dodávku tovarov podľa pôvodnej zmluvy.

3. Kupujúci a dodávateľ sa dohodli, že Rámcovú zmluvu zo dňa 18.02.2019 ( ďalej iba 
„Zmluva) menia a dopĺňajú takto:

a.) znenie článku 4. ods. 4.11 Zm luvy sa nahrádza týmto znením:

4.11. Celková cena za dodaný tovar neprekročí počas doby trvania tejto 
zmluvy čiastku:
Cena 6047,10 EUR  
Predávajúci nie je platcom DPH

Článok III 
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zm luvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti 
v pôvodnom znení, tak ako boli dohodnuté v medzi zmluvnými stranami v Zmluve

2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane 
kupujúci a 2 (dve) vyhotovenia predávajúci.
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3. Kupujúci v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku podľa § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a 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 zabezpečí ochranu práv predávajúceho vyplývajúcich z § 17 
Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho 
zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). 
Kupujúci konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení dodatku (vrátane 
jej príloh), ktoré:
a) predávajúci oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so 

záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
b) predávajúci označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za 

uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach predávajúceho 
ako obchodné tajomstvo,

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu predávajúceho.
d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, 

pracovná pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so 
sprístupnením týchto informácií nesúhlasí.

4. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je  
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je  prejavom ich slobodnej a 
vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 
sídle kupujúceho.

V Trebišove, dňa 09.08.2019 V Trebišove, dňa 09.08.2019

Kupujúci: Predávajúci:

PhDr. Marek Čižmár 
primátor
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