
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE č. 02/2021 (ďalej len „dodatok“) 
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  a   

§ 2 ods. 5 písm. g) v spojení s § 83  ods.  2, až  9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“)  

medzi zmluvnými stranami 

 

Kupujúci:    Stredná odborná škola dopravná 

Sídlo:                                         Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

IČO:      00651117 

DIČ:      2020639104 

Zastúpený:   Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka školy 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK398180 000000 7000 483 753 

Vybavuje:    Mgr. Mária Hubočanová,  

   vedúca pracovníčka hospodárskeho úseku  

Tel. číslo:   +421 905 586 370 

e-mail:     maria.hubocanova@sosdza.sk 

(ďalej len ako „ kupujúci “ ) 

 

Predávajúci:                           Jakub Ilavský s.r.o.   

Sídlo:                                      Záblatská 471, 911 06 Trenčín 

Zastúpený:                                        Ing. Mária Ilavská, konateľka       

IČO:                  36326615  

DIČ:                  2020179810  

IC DPH:                                           SK2020179810   

Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 

Číslo účtu - IBAN:      

Telefón:                                         

E-mail:                             dana.jakubekova@ilavsky.sk   

Zapísaný                                                OR Trenčín, Odd Sro, vložka č. 13559/R 

Veterinárne kontrolné číslo:              SK 3092 ES 

(ďalej len ako „predávajúci “ ) 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že uzatvorili Rámcovú dohodu č. 02/2021, predmetom 

ktorej je úprava základných podmienok prevodu vlastníctva k tovaru, jeho dodávka, dovoz 

a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok kupujúceho. 

Špecifikácia tovaru je uvedená v prílohe č. 1 rámcovej dohody – Špecifikácia - cenová 

ponuka. 

2. Z dôvodu neustáleho rastu cien, ktorý zmluvné strany predpokladali v Článku VI. rámcovej 

dohody, požiadal predávajúci kupujúceho o uzatvorenie tohto dodatku, ktorým sa mení 

znenie prílohy č. 1 rámcovej dohody, a toto znenie sa úplne nahrádza novou prílohou č. 1 – 

Špecifikácia – cenová ponuka, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k tomuto dodatku. 

3. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti 

v pôvodnom znení.  

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po 1 pre každú zo zmluvných strán. 



 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku porozumeli, že tento dodatok bol 

uzavretý určito, vážne a zrozumiteľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha číslo 1 : Špecifikácia – cenová ponuka zo 

dňa 29.03.2022. 

 

V Trenčíne, dňa: 30.03.2022     V Žiline, dňa: 01.04.2022 

Predávajúci: Kupujúci: 

 

....................................................... ........................................................  

                                                                                              Ing. Mária Vítová, PhD.,MBA   

           konateľ                                                                            riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


