
Dodatok č. 1 
k Rámcovej dohode zo dňa 23.05.2019 

 
uzatvorený podľa Článku XIII. ods. 2 rámcovej dohody medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k. s. 
Sídlo: ul. 1. Mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36 394 556 
DIČ: 2020127241 
IČ DPH: SK 2020127241 

Konajúci prostredníctvom:       Ing. Slavomír Moravčík, komplementár 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , Oddiel: Sr, 
 Vložka číslo: 10054/L 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:   
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Guothová 
Telefón:  

E-mail:  

(ďalej len „predávajúci“)  
a 

Kupujúci:  Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany  
IČO:  17 335 612 
DIČ:  2020598888  
IČ DPH:  SK2020598888 - nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom:   Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ       
Zriadený: Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo     

dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu v tvare IBAN:                  
Kontaktná osoba:  Mgr. Blanka Sakmárová – námestník pre OšS  
Telefón:  
E-mail:  nos@plsucany.sk 
(ďalej len „kupujúci“) 

 (predávajúci a kupujúci ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
................................................................................................................................................................... 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 23.05.2019 uzatvorená Rámcová dohoda, ktorá nadobudla 

účinnosť dňa 24.05.2019, a na základe ktorej sa predávajúci zaviazal dodávať kupujúcemu na 
základe samostatných objednávok kupujúceho tovar – pekárenské a cukrárenské výrobky, 
ktorých špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 23.05.2019.  

2. Zmluvné strany uzatvárajú podľa Článku XIII. ods. 2 Rámcovej dohody zo dňa 23.05.2019 tento 
Dodatok č. 1, ktorým sa Rámcová dohoda zo dňa 23.05.2019 mení takto: 

 Článok X. ods. 1 rámcovej dohody sa mení a znie takto: 
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to: 

a) do dňa nadobudnutia účinnosti novej rámcovej dohody (zmluvy), ktorej 
predmetom bude dodanie rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet 
tejto Rámcovej dohody; alebo  



b) do vyčerpania finančného limitu vo výške 22.643,31 EUR bez DPH (slovom: 
dvadsaťdvatisicšestoštyridsaťtri 31/100 EUR bez DPH), ktoré má kupujúci na 
tento účel k dispozícii; 

a to podľa toho, ktorá skutočnosť uvedená v písm. a) alebo b) tohto bodu nastane skôr. 
 

3. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody zo dňa 23.05.2019, ktoré nie sú upravené týmto 
Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené. 

4. 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 s tým, že tento Dodatok č. 1 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 č. 1 
nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v registri.  

5. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní predávajúci 
obdrží dva (2) rovnopisy a kupujúci dva (2) rovnopisy. 

6. 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. 

7. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1 prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej 
strany  a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom. 
 

 
 
Za kupujúceho:  Za predávajúceho:  

V Sučanoch, dňa 26.05.2020 V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.05.2020 

 

 

 

.........................................  ...........................................................  
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ  Ing. Slavomír Moravčík, komplementár  

 

 

 
 

 
 


