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DODATOK  Č. 1 

 

k rámcovej dohode uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 90 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

1.         Objednávateľ:  Slovenská pošta, a. s. 

 Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

 IČO:     36 631 124 

 DIČ:    2021879959 

 IČ DPH:   SK2021879959 

 V zastúpení:    Ing. Róbert Gálik, MBA, predseda predstavenstva 

     Ing. Ivana Piňosová, podpredseda predstavenstva 

 Bankové spojenie:   Poštová banka, a.s. 

IBAN:    SK97 6500 0000 0030 0113 0011 

BIC:    POBNSKBA 

 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 803/S. 

            (ďalej len „objednávateľ“) 

 

2.  Zhotoviteľ:                        K A S I C O, a.s. 

     Sídlo:                                    Beckovská 38, 823 61 Bratislava 

     V zastúpení:       Ing. Stanislav Fekete, CSc., predseda predstavenstva 

           Ing. Dušan Šťastný, člen predstavenstva 

     IČO:              17308267 

     IČ DPH:    SK2020327914 

     Bankové spojenie:   SLSP, a.s. 

IBAN:    SK71 0900 0000 0000 1144 6665 

BIC:    GIBASKBX 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 

130/B 

 

a 

 

     Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 

     Sídlo:                                    Ortenovo náměstí 542/16, 170 04 Praha - Holešovice 

     V zastúpení:       Ing. Miroslav Krejčík, predseda predstavenstva 

           Mgr. Ing. Lukáš Svoboda, člen predstavenstva 

     JUDr. Ing. František Beneš, CSc., člen predstavenstva 

     IČO:              45273448 

         Bankové spojenie:   ČSOB, divize Poštovní spořitelna 

IBAN:    CZ2503000000000250472844 

BIC:    CEKOCZPP 

Spoločnosť zapísaná na Městském soudě v Praze, oddíl B, vložka 1496 

 

            (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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 Preambula   

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní 

služieb, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, s evid. č. 321/2013, platnej dňa 14.02.2013 a účinnej dňa 19.02.2013 

(ďalej len „Rámcová dohoda“). 

 

 

Čl. I 

Predmet Dodatku č. 1  
     

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení ustanovenie bodu 6.1 v čl. VI. Rámcovej dohody nasledovne: 

 

6.1 Táto rámcová dohoda sa uzaviera na dobu určitú, do dňa účinnosti novej zmluvy, 

ktorej predmetom bude poskytovanie rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet 

tejto rámcovej dohody, s poskytovateľom, ktorý bude vyhodnotený ako víťazný uchádzač vo 

verejnom obstarávaní alebo verejnej obchodnej súťaži vyhlásenej objednávateľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje deň skončenia platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody oznámiť 

poskytovateľovi písomne, a to minimálne 5 kalendárnych dní pred skončením platnosti 

a účinnosti tejto rámcovej dohody.  

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 
 

1.  Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný  v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok  vrátane všetkých jeho súčastí a príloh 

bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  Register je verejný zoznam 

povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej 

podobe. Zverejnenie dodatku v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného 

tajomstva a informácie označené tomto dodatku ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 

zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.  

2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú bez 

zmeny. 

3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní 

objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 
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5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1, prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene 

zmluvnej strany  a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. 

 

 

 

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

     

V ..................... dňa .......................                          V ............................ dňa ...............   

 

 

 

––––––––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Róbert Gálik, MBA    Ing. Stanislav Fekete, CSc. 

predseda predstavenstva    predseda predstavenstva 

Slovenská pošta, a. s.     K A S I C O, a.s. 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––   

Ing. Ivana Piňosová    Ing. Dušan Šťastný  

podpredseda predstavenstva    člen predstavenstva  

Slovenská pošta, a. s.                K A S I C O, a.s. 

 

 

 

     –––––––––––––––––––––––––––– 

    Ing. Miroslav Krejčík 

    predseda predstavenstva 

                                       Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 

 

 

 

    ––––––––––––––––––––––––––   

    Mgr. Ing. Lukáš Svoboda  

    člen predstavenstva  

                   Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 

 

 

 

    ––––––––––––––––––––––––––   

    JUDr. Ing. František Beneš, CSc.  

    člen predstavenstva  

                   Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. 

 

 


