
Príloha č. 6 k Rámcovej dohode
č. s.: 8669/2019-M_OIKT
č. z.: 26698/2019

Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“)

Pristupujúci objednávateľ:

Názov: Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Sídlo: Necpaly 44, 038 12 Necpaly
Štatutárny zástupca:        Mgr. LadislavAdamović
IČO: 00184152
DIČ: 2020603288
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK2281800000007000420330
Tel:         0907852765, 043/4296218
 (ďalej len „pristupujúci objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Názov: GGFS s.r.o.                
Sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava               
Štatutárny zástupca: PhDr. Pavel Komorník, MBA, konateľ              
IČO: 47 079 690             
DIČ: 2023770892     
IČ DPH: SK2023770892      
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK97 0900 0000 0050 5293 9426   
Tel. 02/32 77 37 33
e-mail: info@ggfs.eu
Zapísaný:      v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 88116/B     

(ďalej len „poskytovateľ“)

(pristupujúci objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok I.

1



Ustanovenia o pristúpení

1.1 Pristupujúci  objednávateľ  vyhlasuje,  že  sa  oboznámil  v celom  rozsahu  s obsahom 
Rámcovej  dohody  (ďalej  len  „RD“)  o prevádzkovaní  elektronického  transakčného 
systému,  číslo  spisu  8669/2019-M_OIKT,  č.  záznamu  26698/2019,  uzatvorenej  dňa 
12.06.2019 medzi objednávateľom, t.j. Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej  republiky,  so  sídlom  Špitálska  4,6,8,  816  43  Bratislava  (ďalej  len 
„objednávateľ“)  a  spoločnosťou GGFS s.  r.  o.,  Sasinkova 5,  811 08 Bratislava  ako 
poskytovateľom (ďalej len „poskytovateľ“).

1.2 Podpísaním tejto  dohody pristupujúci  objednávateľ pristupuje k RD uzavretej  medzi 
objednávateľom a poskytovateľom.

1.3 Pristupujúci objednávateľ uzavretím tejto dohody nadobúda tie práva a povinnosti, ktoré 
vyplývajú  pristupujúcemu objednávateľovi  z RD, s výnimkou tých práv, ktoré podľa 
RD patria výlučne objednávateľovi.

Článok II.
Osobitné ustanovenia

2.1 Predpokladaný počet  zamestnaneckých  kariet,  ktoré  si  pristupujúci  objednávateľ 
objedná počas doby  platnosti tejto dohody je uvedený v Prílohe č. 2 RD.

2.2 Miestom  dodania  zamestnaneckých  kariet  je:  Centrum  pre  deti  a rodinyNecpaly, 
Necpaly 44, 038 12 Necpaly

2.3 Kontaktná osoba za pristupujúceho objednávateľa je: Mgr. Ladislav Adamovič, tel.č.: 
0907852762e-mail: riaditel.Necpaly@upsvr.gov.sk

2.4 Kontaktná osoba za poskytovateľa je: Janka Štefanová, tel. č.: +421 911 409 594,

e-mail: jana.stefanova@ggfs.eu

2.5 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania RD, t.j. do skončenia 
platnosti a účinnosti RD. 

2.6 Platnosť tejto dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 2.10 
tejto dohody zaniknúť: 

a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 

b) písomnou výpoveďou, 

c) odstúpením od dohody.

2.7 Platnosť  a účinnosť dohody zaniká  aj zánikom účinnosti Rámcovej dohody.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Dohoda  podlieha  povinnému  zverejneniu  v  Centrálnom  registri  zmlúv  vedenom 
Úradom  vlády  Slovenskej  republiky  v  súlade  so  zákonom  č.  211/2000  Z.  z.  o 
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slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

3.2 Táto dohoda nadobúda  platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
účastníkov  dohody a  účinnosť  nadobúda  zverejnením v  Centrálnom registri  zmlúv, 
pričom účastníci dohody sa dohodli, že táto dohoda nadobudne účinnosť dňa 1.6.2019. 

3.3 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy zostanú dodávateľovi 
a dva rovnopisy zostanú pristupujúcemu odberateľovi.

3.4 Dohodu  je  možné  meniť,  upravovať  alebo  dopĺňať  iba  očíslovanými  písomnými 
dodatkami, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody 
stávajú  neoddeliteľnou súčasťou dohody o pristúpení. 

3.5 Prílohy:
Kópia Rámcovej dohody o prevádzkovaní elektronického transakčného systému 

3.6 Strany dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité, slobodné a zrozumiteľné, že táto dohoda o pristúpení nebola uzatvorená 
pod  nátlakom,  v tiesni,  ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  a  že  podpisujúce 
osoby  sú oprávnené k podpisu tejto dohody o pristúpení a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave dňa.............................. V Necpaloch dňa.........................

Za poskytovateľa: Za pristupujúceho objednávateľa:

PhDr. Pavel Komorník, MBA Mgr. Ladislav Adamović
Konateľ GGFS s. r. o.                          riaditeľ 
Centrum pre deti a rodiny Necpaly
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