
DODATOK č. 1 
o vykonávaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 

Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 
Názov organizácie: 

Právna forma: 

Sídlo: 

Korešpondenčná adresa: 
Zastúpený: 

Vo veciach zmluvy oprávnený: 

Poverení pracovníci: 

Bankové spojenie: 

Č. účtu/IBAN: 
IČO: 

DIČ: 

(ďalej len objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ: 

Názov organizácie: 

Právna forma: 

Sídlo: 
Korešpondenčná adresa: 
Zastúpený: 

Vo veciach zmluvy oprávnený: 

Poverení pracovníci: 

Bankové spojenie: 
Č. účtu/IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

(ďalej len poskytovateľ“) 

(ďalej len ako „zmluva“) 

ČI. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 

štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom 

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 
Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 

JUDr. Zuzana Kyjac 

vedúca kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR 
JUDr. Zuzana Kyjac 
Ing. Roman Navrátil 

riaditeľ odboru ekonomiky a správy majetku 

Stanislava Danihelová 
referent majetku 

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

SK34 8180 0000 0070 0066 1644 

53857097 
2121511700 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, zriadená na základe zriaďovacej listiny Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. GR ZVJS-178/48-2001 
zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších dodatkov 

Chorvátska 5, 812 29 Bratislava | 
Chorvátska 5, 812 29 Bratislava | 

Mgr. Michal Petráš, 

riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu 

odňatia slobody Bratislava (ďalej len „riaditeľ ústavu“) 

Mgr. Tomáš Belás, 

zástupca riaditeľa ústavu pre ekonomické veci 

PhDr. Iveta Voleková — vedúca skupiny zamestnávania, výroby 
a odbytu 

Ing. Tatiana Burdejová - skupina zamestnávania, výroby 
a odbytu 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

SK56 8180 0000 0070 0016 2474 

00738255 

2020831384 
nie je platcom DPH 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)



Preambula 

V súlade s ustanovením ČI. 10 bodu 10.1 Zmluvy o vykonávaní pomocných prác uzavretej 

v zmysle ustanovenia $ 269 ods. 2 zákona č. 5313/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (UVVaUVTOS-32/34-2021 zo dňa 23. 07. 2021) sa zmluvné strany dohodli na jej zmene 
a doplnení nasledovne: 

ČI. 

3.3 

3.4 

D
 

ČI. 2 
Predmet dodatku 

3 bod 3.3 a bod 3.4 znie: 

Poskytovateľ zabezpečí spravidla 12 odsúdených na výkon pomocných prác podľa požiadavky 
objednávateľa a kapacitných možností poskytovateľa po vzájomnej dohode poverených 
zástupcov zmluvných strán. 

Pomocné práce podľa ČI. 2 ods. 2.2 zmluvy sa budú vykonávať v objekte Kancelárie 
Najvyššieho správneho súdu SR na Zupnom námestí č. 13 v Bratislave a na Trenčianskej ulici 
56/A v Bratislave. 

CI. 3 

Záverečné ustanovenia 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa $ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 

(slovom dva) rovnopisy a poskytovateľ obdrží 3 (slovom tri) rovnopisy. 

3. Ustanovenia zmluvy Dodatkom č. I výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenej 

podobe. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok č. 1 uzatvorili na 

základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, Dodatok č. I nebol 

uzavretý v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si Dodatok č. I pred 

Jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli ana znak súhlasu Dodatok č. 1 

prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali. 

5. Dodatok č. I je u poskytovateľa evidovaný pod číslom ÚVVaÚVTOS-32-1/34-2021. 

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa 

Zavbiednávateľa, Za poskytovateľa 

za Ži snu — (| 0 m uri 

vedúca K SR riaditeľ ústavu


