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Dodatok č. 3 k rámcovej dohode č. KaVSÚ-2-1099/2009-RD-2011/514 
na zabezpečenie   stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 

 
uzatvorenej  podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v znení 
neskorších predpisov a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  medzi týmito zmluvnými 
stranami: 
 
1.   Objednávateľ:            Ministerstvo obrany SR 

                                             Kutuzovova 8  
                     832 47 Bratislava 
      Zastúpený:   plukovníkom Ing. Milošom Sopkom 

 náčelníkom Spoločného centra materiálového manažmentu      
      Vybavuje:    Ing. Zdenka Zlatovská 
      Tel.:     0960333246          
      Fax:     0960333408   
      e-mail:     zdenka.zlatovska@mil.sk      
      Bankové spojenie:     Štátna pokladnica             
      Číslo účtu:              7000171215/8180    
      IČO:     30845572                  
   
2.   Poskytovateľ:   Vaša Slovensko, s. r.o.     
         Račianske mýto 1/B 
         831 02 Bratislava 
      Zastúpený:   Ing. Liborom Danĕkom 
     konateľom   

 Tiborom  Markóm, manažérom  pre kľúčových  zákazníkov na     
 základe plnej moci  

      Tel.:    02/55564264        
      Fax:    02/55563321 
      IČO:    35 683 813                 
      DIČ:    2020322920     
      Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.    
      Číslo účtu:              176082337/0900 
      Označenie registra:  Obchodný register okresného súdu Bratislava I. 
      Číslo zápisu:   10393/B, oddiel Sro    
 
ktorým sa znenie rámcovej dohody č. KaVSÚ-2-1099/2009 zo dňa 25.11.2009 v znení 
dodatku č.1. č.p.:SCMM-8/15-30//2009-OZT I zo dňa 05.10.2010, dodatku č.2. č.p.:SCMM-
8/15-33//2011-OZT I zo dňa 05.01.2011, (ďalej len Rámcová dohoda), v súlade s 
ustanovením článku VI. Záverečné ustanovenia, ods. 6.1,  sa mení takto: 
 
1. Z dôvodu organizačných zmien na strane objednávateľ k 01.04.2011 sa v Rámcovej  
dohode v článku I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ  nahrádza pôvodné znenie novým 
znením takto: 

 



 
1.   Objednávateľ:                 Ministerstvo obrany SR 

                                             Kutuzovova 8  
                     832 47 Bratislava 
      Zastúpený:   Ing. Pavol LÍŠKA 

 riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR      
      Vybavuje:    RSDr. Pavol MATEJOVIČ 
      Tel.:     0960 317 626          
      Fax:     0960 317 687   
      e-mail:     pavol.matejovic@mod.gov.sk      
      Bankové spojenie:     Štátna pokladnica             
      Číslo účtu:              7000171215/8180    
      IČO:     30845572                  

       
 

2.   Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú 
v platnosti bez zmeny. 
 
3.   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch       
Zmluvných strán a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. 
 
4.   Tento dodatok  sa povinne zverejňuje  v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením v Centrálnom 
registri zmlúv  Úradu  vlády  SR a na internetovej stránke objednávateľa. 
 
5.   Tento dodatok vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú 
odtlačok svojej pečiatky a podpis. 
     
6.   Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
jeden rovnopis dostane poskytovateľ a štyri  rovnopisy dostane  objednávateľ. 
 
 
V Bratislave dňa  ...................... 2011                           V Bratislave dňa  21.06. 2011  
 
 
              Za objednávateľa                                                          Za poskytovateľa 
 
 
 
 
           Ing. Pavol  LÍŠKA                                                              Tibor MARKÓ  
                      Riaditeľ                                                        manažér pre kľúčových zákazníkov 
                                                                                                      na základe plnej moci 
 
 
  
 


