
139/2014-5.4. 

Dodatok č. 1  
 

k Rámcovej dohode č. 146/2013-1.9. uzatvorenej dňa 16.12.2013 podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ  

Názov:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sídlo:  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

V zastúpení:  Ing. Peter Žiga, PhD., minister 

IČO:  42181810 

DIČ:  2023106679 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:              7000389046/8180, IBAN: SK14 8180 0000 0070 0038 9046  

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 

Zhotoviteľ   

Názov:   ŽP Informatika s. r. o. 

Sídlo:   Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, Slovensko 

Zastúpený:   Ing. Miroslav Kubove - konateľ, Ing. Ján Gaboň – konateľ    

IČO:      36 741 388 

DIČ:   2022321829 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:  0304149795/0900 

IBAN:  SK27 0900 0000 0003 0414 9795  

Zapísaný v:   Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka                 
č. 12699/S  

 
(ďalej len „zhotoviteľ“; objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“) 
 
(ďalej len „dodatok“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku: 

 
Článok I 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom dodatku je nahradenie doterajšieho znenia Článku I. ods. 1 dohody novým znením: 
„Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby, a to, prípravu, grafický 
dizajn, výrobu/tlač informačných brožúr OP ŽP a OP KŽP, obrazov a panelov (ďalej len 
„predmet dohody“), ktorých podrobnú špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1. Predmet dohody, ktorý 
poskytovateľ odovzdá objednávateľovi v zmysle Článku II. tejto dohody musí spĺňať všetky 
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parametre podľa Prílohy č.1 tejto dohody.“  
 

2. V Článku I. ods. 3 dohody sa z dôvodu zrejmej chyby v písaní slovné spojenie „podľa Článku III. 
tejto dohody.“ nahrádza slovným spojením „podľa Článku V. tejto dohody.“.  
 

3. V Článku II. dohody sa doterajšie znenie ods. 4 nahrádza novým znením: 
 
„V prípade, ak na strane objednávateľa vznikli objektívne okolnosti brániace dodaniu predmetu 
dohody v podobe a s parametrami podľa Prílohy č. 1 tejto dohody ako bol predložený v ponuke 
poskytovateľa v rámci verejného obstarávania, oznámi to bez zbytočného odkladu písomne 
poskytovateľovi, pričom za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie prostredníctvom 
elektronickej pošty. Všetky zmeny týkajúce sa predmetu plnenia ako je vymedzený v Článku I. 
ods. 1 tejto dohody musia byť realizované formou písomného a očíslovaného dodatku k tejto 
dohode, vzájomne schváleného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.“     
 

4. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nedotknuté. 
 

 
Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dohody. 
 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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. 
 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) rovnopisy obdrží 
objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis obdrží poskytovateľ. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento 
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 
omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných 
podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku a na znak súhlasu s ním ho 
vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 


