
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 250/2021
Dodatok č. 1  

k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb stravovania  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov /ďalej len „dodatok č. 1“/ 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: 
Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo organizácie:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PHD., predseda samosprávneho kraja 
IČO:  37870475 
DIČ:  2021626332 
Bankové spojenie:  štátna pokladnica 
IBAN, SWIFT:   SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 
(ďalej len „Objednávateľ”) 

1.2.  Dodávateľ : 
Názov:  Dušan Žigo D&A 
Sídlo:  Třebíčska 1844/22, Humenné 
Štatutárny orgán:  Dušan Žigo 
Zapísaná v: Živnostenskom registri, Okresný úrad Humenné číslo 720-15960. 
IČO:  44669259 
DIČ: 1071206103 
IČ DPH:  SK1071206103 
Bankové spojenie: Prima Banka a.s. 
IBAN, SWIFT:  SK60 5600 0000 0045 4080 2002 
(ďalej len „Dodávateľ”) 

Čl. II 
PREAMBULA 

Dňa 16.04.2021 uzatvorili zmluvné strany rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb 
stravovania č. 706/2021/DSVPaKR, predmetom ktorej je poskytovanie stravovacích služieb vo 
veľkokapacitných očkovacích centrách (ďalej aj VKOC) Objednávateľa. Rámcová zmluva bola 
uzatvorená v zmysle podmienok verejného obstarávania na obdobie od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy do 31.12.2021 alebo do vyčerpania celkového maximálneho finančného limitu, ktorý 
je pre predmet tejto zmluvy stanovený v závislosti od toho čo nastane skôr. 

Tento Dodatok sa uzatvára na základe ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) Zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je 
„Zmluvu, ... možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak 
hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a 



rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 
% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo 
na poskytnutie služby“. V súlade s metodickými usmerneniami Úradu pre VO je uzatvorenie 
tohto dodatku objektívne odôvodnené a tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto dodatku.  

 
Čl. III 

PREDMET DODATKU č. 1 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní 
služieb stravovania č. z registra zmlúv Ú PSK č. 706/2021/DSVPaKR uzatvorenej dňa 
16.04.2021 /ďalej aj zmluva/ v tomto znení: 

Článok 6 Miesto a čas plnenia zmluvy sa bod 6.1 mení nasledovne: 

6.1  Rámcová zmluva sa uzatvára v zmysle podmienok verejného obstarávania na obdobie 
od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 28.02.2022, alebo do vyčerpania celkového 
maximálneho finančného limitu, ktorý je pre predmet tejto zmluvy stanovený, 
v závislosti od toho, čo nastane skôr. 

1.1  
Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 1 
 

4.1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.  

4.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávateľa 
a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.  

4.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha č. 1 Odôvodnenie vyhotovenia 
Dodatku č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb stravovania. 

4.4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jej podpísaním riadne prečítali a 
s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 
V Prešove, dňa  .......................                         
 
 
 
 

Za dodávateľa :    
 
 
........................          v.r.    .................   
                        Dušan Žigo    

     

 

V Prešove, dňa ..................... 

          Za zhotoviteľa : 

 ..................    v.r.       ........................ 
 PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
  predseda  



Dátum zverejnenia dodatku :   30.12.2021  

Dátum účinnosti dodatku :        31.12.2021 



Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k rámcovej zmluve č. 706/2021/DSVPaKR  

 

Odôvodnenie  
vyhotovenia Dodatku č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb stravovania  

 
 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ s Dodávateľom ako úspešným uchádzačom vo 
verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania vo 
veľkokapacitných očkovacích centrách Prešovského samosprávneho kraja“ zadaním 
zákazky s nízkou hodnotou, vyhlásenou prostredníctvom elektronického systému ERANET zo 
dňa 25.3.2021 pod referenčným číslom ID-0093. uzatvorili dňa 16.04.2021 rámcovú zmluvu 
o poskytovaní služieb stravovania č. z registra zmlúv Ú PSK č. 706/2021/DSVPaKR. Túto 
zmluvu uzatvorili zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami a v súlade 
s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

Rámcovú zmluvu uzatvoril objednávateľ na nevyhnutnú dobu „nie viac než do konca r. 
2021“ počas ktorej sa predpokladalo realizovanie očkovania proti ochoreniu Covid-19. Záujem 
o očkovanie v druhej polovici roka 2021 nasvedčoval, že očkovanie vo veľkokapacitných 
centrách sa ukončí a zostatok záujemcov o očkovanie budú realizovať zdravotnícke zariadenia 
a ambulantní lekári. 

 
Pretrvávajúca pandemická situácia, šírenie novej mutácie ochorenia Covid-19 omikron 

aj zintenzívnenie očkovacej kampane vlády SR vrátane poskytnutia finančného príspevku pre 
seniorov na sklonku roka zvýšili záujem obyvateľstva o očkovanie. Na základe vyššie 
uvedeného objednávateľ predpokladá, že očkovací proces bude pokračovať aj v roku 2022, 
preto pre zabezpečenie stravovania vo veľkokapacitných centrách zrealizuje objednávateľ 
verejné obstarávanie na dodávateľa stravovacích služieb a do doby ukončenia verejného 
obstarávania uzatvorí s dodávateľom dodatok č. 1 k rámcovej zmluve. 

 
Objem finančných prostriedkov zazmluvnený rámcovou zmluvou  66 013,92 
 
Objem čerpaných finančných prostriedkov z rámcovej zmluvy   23 973,50 
 

Dodatok sa navrhuje uzatvoriť podľa § 18 ods. 3 písm. b) Zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je „Zmluvu, 
... možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota 
všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú 
dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty 
pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na 
poskytnutie služby“. 

Podľa stavu čerpania je zjavné, že predĺžením doby plnenia zmluvy nedochádza 
k navýšeniu plnenia zo strany objednávateľa ani k obchádzaniu zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 
 
 



       .......... v.r.  ............... 

V Prešove .......................................     Ing. Jaroslav Timko 
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