
 

 

 

Dodatok č. 1/2021 

ku Kúpnej zmluve č. Z20217172_Z 
uzatvorenej v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov  
 

(ďalej len „Dodatok č. 1“)  

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:  

 

 

 

Kupujúci: 

Názov:     Úrad vlády Slovenskej republiky  

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO:     00 151 513 

DIČ:        2020845057 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN:     SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

V zastúpení:    Július Jakab 

     vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci:     
Obchodné meno:   ANECT a.s.  

Sídlo:     Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:     35 787 546 

DIČ:     2020256579 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:     SK15 1100 0000 0026 2373 0148 

Konajúci:    Ing. Pavol Valko 

predseda predstavenstva 

Zápis:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, vložka č. 2431/B 

  

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

(Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo ďalej len „Zmluvná 

strana“) 

 

Zmluvné strany sa pri zachovaní zmluvnej autonómie vzájomne dohodli na uzavretí tohto Dodatku 

č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20217172_Z uzatvorenej dňa 20.04.2021 (ďalej len „Zmluva“) v súlade 

s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva mení a dopĺňa v nasledujúcom znení: 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 1 

  

1. Znenie Článku II bod 2.2 Zmluvy sa z dôvodu potreby dokúpenia Access switchov Cisco 9200L 

a k nim príslušných licencií, podpory a stackovacích modulov dopĺňa nasledovne: 
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so sídlom: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
IČO: 00 151 513 

v ktorého mene koná Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
(ďalej aj ako „splnomocnitel"') 

týmto splnomocňuje 

Petra Orolina 
Generálne riaditeľa sekcie ekonomiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

osobné číslo: (ďalej aj ako „splnomocnenec") 

na všetky právne úkony v mene splnomocni teľa spojené najmä s uzatváraním a podpisovanim zmlúv 
a dokumentov každého typu, okrem podpisovania a úkonov spojených s rozhodovanim o rozkladoch 
a odvolaniach proti Úradu vlády Slovenskej republiky vydaných v správnom konaní. 

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike a internými predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu určitú , a to od 2.7.2021 do 02.07.2021. 

V Bratislave, dňa 28.06.2021 

Úralv~y Ío~ns ej republiky 
liu a ab 

vedúci Úra vlády S venskej republiky 

Plnomocenstvo prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

V Bratislave, dňa 28.6.2021 

...... .... ................ Peteloro~··· · · · ······· · · · · · · · ··· · · · ··· 
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