
Dodatok č. 1 

K Obchodnej zmluve o výrobe a dodávke jedál  

zo dňa 31.3.2021 

Uzavretej v zmysle § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

1. Kupujúci 

Názov:                     Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dostelých 

Sídlo:                       Lipského 13, 841 01 Bratislava 

V zastúpení:            Mgr. Jana Čajágiová 

                                Riaditeľka CSSpKM pre deti a dospelých 

IČO:                        00604879 

Email:                     čajagiova@csspkm.sk 

(ďalej len „kupujúci") 

2. Predávajúci: 

Názov:                     Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby 

Sídlo:                       Dúbravská cesta č.9, 831 01 Bratislava 

V zastúpení:            Igor Goruša 

IČO:                        11707402 

DIČ:                        1020261121 

Email:                     biz@vasestravovanie.sk, igor.gorusa@vasestravovanie.sk 

(ďalej len „predávajúci") 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Obchodnej zmluve 

o výrobe a dodávke jedál zo dňa 31.3.2021 (ďalej len „zmluva“). Tento dodatok je uzatvorený podľa 

článku IX/9.1 Obchodnej zmluvy a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení. 

 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.3.2021 Obchodnú zmluvu, ktorej predmetom je záväzok 

predávajúceho pravidelne dodávať kupujúcemu tovar „Chladenú stravu“ podľa druhu, množstva 

a čiastkových objednávok kupujúceho na základe prílohy č. 1 Obchodnej zmluvy, na miesto dodania, 

naloženie a vyloženie dodávaného tovaru na určené miesto dodania a záväzok kupujúceho za daný 

tovar zaplatiť podľa podmienok Obchodnej zmluvy. 

 

3. V priebehu plnenia Obchodnej zmluvy sa vyskytla potreba úpravy ceny predmetu zmluvy z dôvodu 

objektívneho nárastu cien potravinárskych výrobkov, zvýšenia ceny stravnej jednotky a úprava ceny 

je nevyhnutná k riadnemu plneniu záväzku vyplývajúceho z Obchodnej zmluvy. 

 

4. Podľa § 18 ods. 3  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaním a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov platí, že: Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 

bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak b) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný 
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limit 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie 

tovaru alebo na poskytnutie služby. 

 

 

 

Článok II 

 

1. Vzhľadom k uvedenému sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Obchodnej 

zmluve  v nasledujúcom znení: Článok  II. Predmet zmluvy  bod 2.3. sa nahrádza nasledovným 

textom:  

„2.3. Predpokladaný objem odobratých jedál je stanovený na celkovú sumu 13 356,80 € s DPH“ 

2. Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií Obchodnej zmluvy zo dňa 31.3.2021 sa ruší a nahrádza novou 

Prílohou č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1. 

Článok III. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Obchodnej zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť zápisom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Dodatok č.1 je vyhotovený v (2) dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých (1) jedno vyhotovenie 

obdrží kupujúci a (1) jedno vyhotovenie obdrží predávajúci. 

 

3. Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. Všetky ostatné ustanovenia Obchodnej zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú 

nezmenené. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií, ktorá v zmysle 

Článku II bod 2 tohto dodatku nahrádza pôvodnú Prílohu č.1 Obchodnej zmluvy. 

 

V Bratislave, dňa: 29.4.2022     V Bratislave, dňa: 29.4.2022                                                                                                                                  

 

 

Za kupujúceho:    ....podpis................................             Za predávajúceho:  .............podpis..................   

                               


