
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. ZMl/2021-29 
uzatvorenej v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej ako „Dodatok" a „Zmluva") 

Zmluvné strany: 

Kupujúci: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT kód: 

(ďalej ako „Kupujúci") 

a 

Predávajúci: 
Sídlo: 
Právna forma : 
Označenie registra: 

štatutárny orgán: 
v zastúpení: 

IČO : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT/BIC: 

(ďalej ako „Predávajúci") 

Slovenská akadémia vied 
štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
rozpočtová organizácia 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV 
00 037 869 
2020844914 

SPSRSKBA 

PRAGOLAB s.r .o. 
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Odd: s.r.o., 
vložka číslo 5279/B 
Ing. Ladislav Námestek, konateľ 
RNDr. Mariana Danková, PhD., prokuristka oprávnená konať 

samostatne 
31352839 
SK2020325142 

SUBASKBX 

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



" 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene Článku XXIV. Odstúpenie od Zmluvy a to 
tak, že sa dopÍňa Článok XXIV o ustanovenie 24.7 v nasledovnom znení: 

„Kupujúci je oprávnený na základe písomného odstúpenia od tejto Zmluvy (doručeného bez zbytočného 

odkladu) odstúpiť od tejto Zmluvy pri porušení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo strany Predávajúceho, 

resp. jeho subdodávateľoch." 

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. 

VB ·1 dv 2R·01-2022 ratIs ave, na .... . ~....... · 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
predseda SAV 

J 1. I (l(,-@M 
V Bratislave, dňa ......... . 

RNDr. Mariana Danková, R D. 
prokuristka PRAGOLAB s.r.o. 

2 




