
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK:       

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 229/2020/DSVPaKR 

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2., primerane v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a v súlade s § 83 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej v texte len „Rámcová dohoda“) 

I. 
Zmluvné strany 

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj 
sídlo:  Námestie mieru 2, Prešov 
štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:  37870475 
DIČ:  2021626332 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK5481800000007000519082 

( ďalej aj ako  „Kupujúci “ ) 

Názov školy: OMV Slovensko, s.r.o. 
sídlo:   Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
štatutárny zástupca: Ing. Peter Vyšný, konateľ 
Zapísaná v: OR, Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka č. 777/B 
IČO: 00604381 
DIČ: 2020491407 
IČ DPH: SK2020491407 
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN, SWIFT: SK53 0200 0000 0016 7484 1054, SUBASKBX 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) Zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. XXX XXXX, 
Card Sales Manager SK,XXXXXXX,  XXXXX@XXXX.com 

b) Technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. XXXXX XXXX, 
Card Sales Specialist, +XXXXXXXXXX, XXXXXXXX@XXXX.com(ďalej len 
„Predávajúci“) 

( ďalej aj ako „Predávajúci“) 

( spolu aj ako „Zmluvné strany“ ) 

Hore uvedené zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z nasledujúcich dôvodov: 
- služby  predávajúceho v maximálnej miere vyhovujú požiadavkám Kupujúceho a preto

sa odporúča vyčerpať zmluvu v plnej hodnote rámcovej zmluvy

mailto:jan.hrivak@omv.com
mailto:richard.pos@omv.com


- na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia sú v príprave nového verejného
obstarávania navrhované nové požiadavky, ktoré je potrebné odborne analyzovať
a vyhodnotiť. Preto sa reálne predpokladá ukončenie nového verejného obstarávania až
koncom roka 2021.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č 1 k Rámcovej dohode č. 
229/2020/DSVPaKR v súlade s Článkom 9 bod. 9. 4. a Rámcovej dohody a v súlade s § 18 ods. 
3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „rámcovú dohodu možno zmeniť 
počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 
finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o rámcovú dohodu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty 
pôvodnej rámcovej dohody, ak ide o zákazku na poskytnutie služby. 

II. 
Predmet úpravy dodatku 

2.1 Článok 4, bod 4.2 sa mení a znie nasledovne: 

Dohodnutá celková zmluvná cena je stanovená nasledovne: 

Celková cena za predmet rámcovej dohody 61 766,26 EUR bez DPH 
Sadzba  20 % 
DPH  12 353,25 EUR 
Celková cena za predmet rámcovej dohody 74 119,51 EUR s DPH 
Celková cena za predmet rámcovej dohody slovom sedemdesiatštyritisícjednostodevätnásť 
eur a päťdesiatjeden centov 

2.2 Článok 7, bod 7.1  sa mení a znie nasledovne: 
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to 20 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania hodnoty Celkovej ceny za predmet 
Rámcovej dohody, ktorá je uvedená v bode 4.2 tejto Rámcovej dohody, podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom, pričom platnosť nadobúda 
dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s 
§ 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho
kraja.

3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené. 

3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Kupujúci dostane 3 (tri) 
vyhotovenia a Predávajúci 1 (jeden) vyhotovenie. 

3.4  Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 1, že bol napísaný na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak 



nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto Dodatku č. 1 známe 
okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak 
svojho súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 tento Dodatok č. 1 podpísali. 

 V Prešove: 26.5.2021 

.......................................................... 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda PSK 

 V Bratislave: 27.5.2021 

........................................................ 
Ján Hrivňák 

   Card Sales Manager 

......................................................... 
Martin Kritsch 

prokurista 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 
Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa: 
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