
Dodatok č. 1 
k Rámcovej dohode zo dňa 21.01.2022 

 
uzatvorený podľa Článku XIII. ods. 2 Rámcovej dohody zo dňa 21.01.2022 a v súlade s § 18 ods. 
1 písm. c) a § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými 
stranami: 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci:  CHRIEN, spol. s r. o. 

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 
IČO: 36 008 338 

DIČ: 2020477613 

IČ DPH: SK2020477613 

Konajúci prostredníctvom: Ľubomír Chrien, konateľ 
Zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 3763/S 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:      
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Beňová 
Telefón: 045/5317910 
E-mail: marketing@chrien.sk 
(ďalej len „predávajúci“) 

a 
Kupujúci:  Psychiatrická liečebňa Sučany 

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

dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Kontaktná osoba: Ing. Roman Kľučiarik 
Telefón:043/4293209 
E-mail:  
(ďalej len „kupujúci“) 

(predávajúci a kupujúci ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
........................................................................................................................................................................................................ 

 
Preambula 

 
Z dôvodu zásadného nárastu cien hlboko mrazených výrobkov, ktoré sú predmetom Rámcovej 
dohody zo dňa 21.01.2022 na komoditných trhoch, v súvislosti s vojenským konfliktom na 
Ukrajine, sa zmluvné strany dohody na uzatvorení tohto dodatku.  Jedná sa o zmenu rámcovej 
dohody v súlade s § 18 ods. 1 písm. c), v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 
nakoľko ide o zmenu Rámcovej dohody, kedy potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 
verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, 
zmenou sa nemení charakter rámcovej dohody a hodnota všetkých zmien pôvodnej rámcovej 
dohody je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň 
hodnota všetkých zmien pôvodnej rámcovej dohody je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej 
rámcovej dohody. 



 
Článok II. 

Predmet dodatku 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 21.01.2022 uzatvorená Rámcová dohoda, ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 24.01.2022, a na základe ktorej sa predávajúci zaviazal dodávať 
kupujúcemu na základe samostatných objednávok kupujúceho tovar – hlboko mrazené 
výrobky, ktorých špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 
21.01.2022. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok podľa Článku XIII. ods. 2 Rámcovej dohody zo dňa 
21.01.2022, ktorým sa  rámcová dohoda mení takto: 

 menia ceny tovarov - položky 15, 16, 17, 18, 19, 21 a 24  tak, ako je uvedené 
v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 21.01.2022. 

 Článok X. odsek 1 rámcovej dohody „Doba platnosti rámcovej dohody“ sa mení 
a znie nasledovne: 
 
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 (slovom: dvanásť) mesiacov 
odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 
19 890,- EUR bez DPH (slovom: devätnásťtisícosemstodeväťdesiat EUR bez DPH), 
ktorý na tento účel má kupujúci k dispozícii, a to podľa toho, ktorá z uvedených 
skutočností nastane skôr. 

 
3. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody zo dňa 21.01.2022, 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 (4) 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 pod-
písali. 

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

 
 
Za predávajúceho:       Za kupujúceho:    
CHRIEN, spol. s r. o.     Psychiatrická liečebňa Sučany  
  
Vo Zvolene, dňa 01.04.2022  V Sučanoch, dňa 01.04.2022 
  
 
   
 
......................................................................................  .......................................................................................... 
Ľubomír Chrien, konateľ  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - 

riaditeľ      
 



 
 
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 21.01.2022: 
 
 

 

P.č. Názov 

Predpokladané 

ročné 
množstvo v kg, 

ks 

Merná 
jednotka 

JC v € bez 
DPH 

Cena 
celkom v € 

bez DPH 

Sadzba 
DPH v 

% 

JC v € s 
DPH 

Cena 
celkom v € 

s DPH 

15. 
Kuracie 

pečienky 
330 kg 1,5200 501,6000 20 1,8240 601,9200 

16. 
Kuracie 

prsia / nie 

porcované 

1 800 kg 5,8500 10 530,0000 20 7,0200 12 636,0000 

17. 
Kuracie 
stehná 
240 g 

6 400 ks 0,6600 4 224,0000 20 0,7920 5 068,8000 

18. 
Kurací 

steak 
70 kg 3,8000 266,0000 20 4,5600 319,2000 

19. Kurča 35 kg 2,8000 98,0000 20 3,3600 117,6000 

21. 
Morčacie 

prsia 
200 kg 6,4800 1 296,0000 20 7,7760 1 555,2000 

24. Sliepka 115 kg 1,9000 218,5000 20 2,2800 262,2000 

 
 
 
 


