
KRRZ/Z/2021/24 

Dodatok č.3. 
k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť, 1. Karvaša 1, 813 25 Bratislava uzatvorená v zmysle§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov 

Poskytovateľ: 

Meno a Priezvisko: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Zapísaná: 
Bankové spojenie 
IBAN: 

a 

Objednávateľ: 

Spoločnosť: 

Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Zmluvné strany 

Jana černá 
Rusovská cesta 3903/50, 85101 Bratislava-Petržalka 
32212721 
SK 1020215416 
1020215416 
Živnostenskom registri SR pod číslom 105-11114 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK 45 0200 0000 0012 7204 5012 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nezisková organizácia 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 
Ing. Viktorom Novysedlákom, výkonným riaditeľom 
42263051 
2023552652 
SK2023552652 
Národná banka Slovenska 
SK 12 0720 0000 0000 0009 2427 

(v ďalšom texte ako „Poskytovateľ" a „Objednávateľ" v príslušných gramatických tvaroch) (ďalej spolu aj 
ako „zmluvné strany" v príslušných gramatických tvaroch) uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka 
ako zmluvné strany túto Zmluvu: 

Preambula 

Účastníci dohody uzatvorili dňa 9. januára 2018 Zmluvu o poskytovaní stravovania pre zamestnancov 
Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť č. KRRZ/Z/2018-01 (ďalej len „Zmluva" v príslušnom 
gramatickom tvare), predmetom ktorej je výroba, príprava a poskytovanie stravy, doplnkový predaj 
v bufete a poskytovanie občerstvenia pri podujatiach organizovaných Objednávateľom. Dodatok č. 3 
nadväzuje na Dodatok č.2 predmetnej Zmluvy a nemení predmet vykonávania Dodatku č.1 ani predmet 
vykonávania Zmluvy. 

Tento zmluvný vzťah nadväzuje na podmienky stanovené verejným obstarávaním a uzatvorenej Zmluvy 
na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Národnej banky 
Slovenska zo dňa 25.9.2017. Vzhľadom na to, že dňa 16.12.2021 bol uzatvorený Dodatok č. 4 medzi 
Národnou bankou Slovenska a poskytovateľom (zverejnené 20.12.2021), ktorým došlo k úprave 
podmienok poskytovania služieb, Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
č. 3. 
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Čl.1 
Predmet Dodatku 

1. Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopÍňa obsah dohody 
takto: 

1.1 V článku 7, ods. 7.2. sa nahrádza pôvodné ustanovenie nasledovne: 

7 .2.„Dohodnutá cena obeda/stravného lístka je 4,49 s DPH." 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týmto Dodatkom č . 3 nemenia, ostávajú platné a nezmenené. 

2.2. Tento Dodatok Zmluvy je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch origínálnych rovnopisoch s 
rovnakou platnosťou, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a Poskytovateľ dostane jeden 
rovnopis. 

2.3. Tento Dodatok patrí medzi povinne zverejňované Zmluvy podľa ustanovení§ Sa a§ 2 ods. 2 zákona 
o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s 
ustanoveniami§ 47 a Občianskeho zákonníka (zákona č . 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 
a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením dodatkov a faktúr 
Poskytovateľovi doručených objednávateľovi - vrátane zverejnenia svojich údajov uvedených v 
tejto Zmluve a/alebo vo faktúrach Poskytovateľa doručených objednávateľovi - v centrálnom 
registri zmlúv vedenom úradom vlády Slovenskej republiky, a to so zverejnením počas trvania 
povinnosti objednávateľa podľa § Sa a § Sb zákona o prístupe k informáciám; tento súhlas možno 
odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávate ľa. 

2.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oboma 
--Zmluvnými-str:anamLalebo.JJprávnenýmLzástupcamLobidvoch.Zmluv.ruíclLstrán;_a Umlu~né_str: y 

alebo oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak 
rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv [http://crz.gov.sk] vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného 
zákonníka a s § Sa ods. 1, 6, 7 a 8 zákona o prístupe k informáciám]. 

2.5. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním dôkladne 
prečítali a jej obsah v celom rozsahu vzájomne odsúhlasili a že na znak slobodného a vážneho 
súhlasu so vstupom do Zmluvných práv a povinností, ktoré pre vyplývajú každú zo Zmluvných strán, 
zo Zmluvy podpísali prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. 

V Bratislave dňa 21.12.2021 VB 

Jana černá 
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