
 

 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1                                                                        Rekreačná 13, 921 01  

Piešťany 

 

 

 

Dodatok č. 1 ku K O N T R A K T U  na rok 2023 

číslo: SE-OHZ2-2022/005046-001 (ďalej len „dodatok“) 

 

uzatvorený medzi účastníkmi kontraktu: 

 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

sídlo: Pribinova 2, 812 72  Bratislava 1 

právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

IČO: 00151866  

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023  

zastúpené: Mgr. Tomáš Oparty, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, na základe 

plnej moci č. p.: SL-OPS-2022/001312-070 zo dňa 05.05.2022 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 a 
 

 Centrum účelových zariadení  

sídlo: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

právna forma: štátna príspevková organizácia 

IČO: 42137004 

IČ DPH SK2022739697 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0052 7365 

zastúpené: Ing. Marcel Moravčík  

 riaditeľ Centra účelových zariadení  

  

(ďalej len “poskytovateľ“) 

 

Čl. I. 

Predmet dodatku 

 

V súlade s článkom VII. bod 1. KONTRAKTU na rok 2023 číslo: SE-OHZ2-2022/005046-001 

zo dňa 29.12.2022  (ďalej len „kontrakt“) sa účastníci kontraktu dohodli  na nasledovnej zmene 

kontraktu: 

I. v Čl. III.  sa dopĺňa nový bod 11, ktorý znie: 

„11.  Poskytovateľ bude akceptovať  aj stravné lístky v hodnote 4,30 € do 28.2.2023, 

pokiaľ nebude prekročená hodnota kontraktu stanovená v bode 3 tohto článku.“ 

  

 

 



2 

 

 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma účastníkmi kontraktu a 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2. Ostatné ustanovenia kontraktu týmto dodatkom neupravené ostávajú naďalej v platnosti 

nezmenené. 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane po  (2) rovnopisy.  

4. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si tento kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

    V Bratislave ____________________  
 

 

Za 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

(objednávateľ): 

Za  

Centrum účelových zariadení 

(poskytovateľ): 

  

 

Mgr. Tomáš Oparty Ing. Marcel Moravčík 

štátny tajomník 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

riaditeľ 

Centrum účelových zariadení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


