
  

č. zmluvy: 151/2018 

 

DODATOK č. 1, 

 

ktorým sa mení Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201735546_Z zo dňa 10.8.2017 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:   

 

Obchodné meno: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky  

pre investície a informatizáciu 

 

Sídlo:     Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika  

Zastúpený:   Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

SWIFT(BIC) kód:                           

IČO:    50 349 287 

DIČ:    2120287004 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

Tel./Fax:   02/20 928 010  

 

 

a 

 

Dodávateľ:    

 

Obchodné meno:  BiZZdesign Central Europe, s. r. o. 

 

Sídlo:     Nedbalova 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:     47076950 

DIČ:     2023750872 

IČ DPH:    SK2023750872 

Číslo účtu:    SK8611000000002924892239 

Telefón:    0905278724  

 

(objednávateľ a dodávateľ, ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok I 

Predmet Dodatku  

 

V článku I Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201735546_Z v časti 1.2 Dodávateľ, 

bankové spojenie dodávateľa sa nahrádza nasledovným znením:  

„SK8611000000002924892239“. 

 

 

 



  

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších 

predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú zachované. 

3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri 

rovnopisy dostane pri podpise objednávateľ a jeden rovnopis dostane dodávateľ.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 oboznámili, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie 

v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa  

 

Objednávateľ:       Dodávateľ: 

                                                                                                     

                                                                                                      

 

 

 

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

Mgr. Patrik Krauspe    Mgr. Rastislav Ďurica 

         vedúci Úradu podpredsedu vlády                              konateľ spoločnosti  

         Slovenskej republiky                                                 BiZZdesign Central Europe, s. r. o. 

pre investície a informatizáciu    

 

  

 

      


