
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ZM1/2021-30 
uzatvorenej v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej ako „Dodatok“) 

Zmluvné strany: 

Kupujúci:    Slovenská akadémia vied 
Sídlo:     Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
Právna forma:    rozpočtová organizácia 
Zastúpený:    prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV 
IČO:     00 037 869 
DIČ:     2020844914 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
SWIFT kód:    SPSRSKBA 
 
(ďalej ako „Kupujúci“) 

a 

Predávajúci:     KVANT spol. s r.o. 
Sídlo:     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Označenie registra:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, 

vložka číslo: 9220/B 
Štatutárny orgán:   RNDr. Ľubomír Mach, konateľ 
IČO:     31 398 294 
IČ DPH:     SK2020330565 
Bankové spojenie:   slava 
IBAN:       
SWIFT/BIC:    CEKOSKBX 
 
(ďalej ako „Predávajúci“) 

(ďalej spolu Kupujúci a Predávajúci aj ako „Zmluvné strany“) 

  



Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa .................. Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“). 
2. Za účelom predchádzania nejasností a nezrozumiteľností, ako aj za účelom právnej istoty sa 

Zmluvné strany po vzájomných rokovania dohodli na uzavretí tohto Dodatku k Zmluve, ktorým 
chcú doplniť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy v nasledujúcom rozsahu. 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene Článku XII. Povinnosti Predávajúceho pri 

plnení Zmluvy, a to tak, že za doterajšie ustanovenie bodu 12.4 sa dopĺňajú nové ustanovenia 
v nasledovnom znením: 
 
12.5 Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora (ďalej tiež „register“) v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon o registri partnerov verejného sektora“), pokiaľ 
sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. 

 
12.6 V prípade, ak sa Predávajúci zapisuje do registra, zaväzuje sa, že bude v registri 

zapísaný aspoň počas doby trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 
Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu všetky zmeny, ktoré budú v registri vo 
vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 (piatich) dní, odkedy k zápisu zmeny do registra 
došlo. Predávajúci berie na vedomie, že povinnosti uvedené v tomto bode Zmluvy sa 
primerane vzťahujú aj na jeho subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali jeho 
subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného 
sektora.    

 
2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene ustanovenia bodu 27.3  Článku XXVI. 

Zmluvy (Záverečné ustanovenia), ktorého doterajšie znenie sa vypúšťa v celom rozsahu 
a nahrádza sa novým nasledovným znením: 
 
27.3 Účinnosť tejto Zmluvy nastáva dňom kumulatívneho splnenia nasledujúcich 

odkladacích podmienok:   
 

• ukončenie finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán Operačného programu 
Výskum a inovácie v zastúpení Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu 
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného 
obstarávania (po doručení správy z kontroly Kupujúcemu), alebo v rámci ktorej 
Kupujúci súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z 
kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického 
pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. Za 
deň splnenia tejto časti odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy Kupujúci 
prostredníctvom systému IS EVO oznámi Predávajúcemu, že došlo k ukončeniu 
finančnej kontroly, v rámci ktorej Výskumná agentúra neidentifikovala nedostatky, 
ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení 
správy z kontroly Kupujúcemu), alebo v rámci ktorej Kupujúci súhlasil s výškou ex ante 
finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na 



uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup 
pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, a 

• zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v platnom znení.  

 
Za deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa považuje deň, ktorý nastal neskôr. 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom štyri (4) obdrží Kupujúci a dva (2) 

rovnopisy Predávajúci. 
2. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch Zmluvných strán a  účinnosť dňom nasledujúcim 

po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s Dodatok 
k nemu pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa .............     V Bratislave, dňa .......... 

Kupujúci:       Predávajúci: 
 
 
 
.....................................................    ............................................................. 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSC.,         RNDr. Ľubomír Mach 

predseda SAV           konateľ KVANT spol. s r.o. 




