
Dodatok č.1 
k príkaznej zmluve č.12/03/2020/POI 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 724 a nás!. Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník 
k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o VO") 

1. Zmluvné strany

1. 1 . Príkazca 
Názov príkazcu: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
E-mail:
Webová stránka:

/ďalej len „príkazca"/ 

1.2. Príkazník 

Názov príkazníka: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO : 

Tel. kontakt: 
E-mail:
Webová stránka:
/ďalej len „príkazník" /

(ďalej len „Zmluva") 

Obec Šarovce 
935 52 Šarovce, číslo 128 Obecný úrad 

Magdaléna Jónášová 
00307 521 
starostka@sarovce.sk 
www.sarovce.sk 

Dolnohronské regionálne združenie 
UI.SNPč.2, 937 01 Želiezovce 

Bc. Zita Cséry, predseda združenia 
37859676 

0905657964 
starostka@velkeludince.sk 

1.3. Dodávateľ služby verejného obstarávania 
Názov organizácie: KOMUNAL - SERVIS, s.r.o. 
Sídlo: Hlavná 3, 080 01 Prešov 
V zastúpení: Martin Vykukel, konateľ 
Vo veci koná: 
IČO: 51 115 026 
DIČ: 2120624616 
Bankové spojenie 
/ďalej len „dodávateľ služby VO"/ 
/ďalej len „zmluvné strany" 

Článok I. 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Príkaznej zmluve 
č.12/03/2020/POI uzatvorenej dňa 8.9.2020 na tomto znení: 



Dodatkom č. l sa mení znenie bodu 4. Cena za poskytnutie služby 
tak, že sa dopÍňa o nasledovné body 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli na fixnej cene vo výške 10.-€ bez DPH, l x  štvrťročne, s tým, 
že dodávateľ za príkazcu vykoná po celý čas trvania Rámcovej dohody o poskytnutí 
poistných služieb príslušné oznámenia a zverejnenia dokumentov v profile odberateľa v 
zmysle Zákona o verejnom obstarávaní. 

4.6. Cenu za vykonanie príslušných oznámení a zverejnenia dokumentov uhradí príkazca na 
účet dodávateľa č. účtu: SK33 7500 0000 0040 2569 4131 s termínom splatnosti do 30 
dní. 

4.7. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnuté oznámenia a zverejnenia 
dokumentov po podpise Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb, s termínom 
splatnosti do 30 dní. 

4.7.1.Dodávateľ sa zaväzuje vykonať za príkazcu zverejnenie informácie v profile odberateľa o 
každej zmene Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb v zákonnej lehote do 7 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia v zmysle§ 64 ods. 1, písm. c) Zákona o VO. 

4.7.2.Dodávateľ sa zaväzuje vykonať za príkazcu Oznámenie o zmene Rámcovej dohody o 
poskytnutí poistných služieb v zákonnej lehote do 30 dní po zmene, v prípade zadávania 
nadlimitnej zákazky v zmysle§ 26 ods. 4 Zákona o VO. 

4.7.3.Dodávateľ sa zaväzuje vykonať za príkazcu Oznámenie o výsledku verejného 
obstarávania za zmluvy uzatvorené na základe Rámcovej dohody o poskytnutí poistných 
služieb hromadne za každý štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 
v zmysle § 26 ods. 5 Zákona o VO. 

4.7.4.Dodávateľ sa zaväzuje vykonať za príkazcu zverejnenie informácie v profile odberateľa 
dokument, ktorý potvrdzuje sumu skutočne uhradeného plnenia z Rámcovej dohody o 
poskytnutí poistných služieb, vrátane ich zmien v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) Zákona 
o VO. Dokument vyhotoví dodávateľ a zverejní za poistné zmluvy a ich dodatky
uzatvorené počas trvania platnosti Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb, to
hromadne za každé poistné obdobie:
a) do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku Rámcovej dohody o poskytnutí poistných

služieb
h) vždy k 31.marcu kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
v prípade ak ide o uzatvorenú Rámcovú dohodu na obdobie dlhšie ako jeden rok

Článok II. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti. 

Tento Dodatok č. l nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 
zmluvnými stranami. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom po jednom 
vyhotovení obdrží príkazca, príkazník a dodávateľ služby VO. 

Zmluvné strauy vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 



V Šarovciach, dňa 24.5.2021 

Príkazca: 
i' IU I 
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V Prešove dňa 25.5.2021 

Dodávateľ služby VO: 

V Veľké Ludince ................... .. 

i() . (p . H] 2._
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Príkazník: . 

· Komunál-Servis, s.r.o. 
Hlavná 3 

080 01 Prešov 
IČ0:51 115026 (2) 

........ : .. � •........................................... 


