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D O D A T O K   č. 2 
k Zmluve o certifikácii č. T-45.0539 v znení dodatku č. T-45.3103 (č. SAŽP 

SERP/2017/67) 
(ďalej len „Dodatok“) 

 
 

uzatvorený medzi: 
 
 
1. Zmluvnou stranou: 
 
 
Obchodné meno:  Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:     Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
IČO:     00 626 031  
DIČ:     2021125821 
IČ DPH:    SK2021125821 
IBAN:     
Zastúpený:    Mgr. Michal Maco , generálny riaditeľ  
(ďalej len „SAŽP“)  
 
a 
 
2. Zmluvnou stranou: 
 
Obchodné meno:   BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.   
Sídlo:     Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 
IČO:     35914823 
DIČ:     2021922727 
IČ DPH:    SK2021922727  
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
    vložka číslo: 34344/B  
IBAN:     
Zastúpený:   Ing. Simon Palupčík, MBA , konateľ 
(ďalej len „BVSK“) 
 
 
(SAŽP a BVSK ďalej spolu len „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“) 
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Článok I. 
Predmet Dodatku 

 
1.1 Zmluvné strany sa z dôvodu úpravy ceny predmetu zmluvy dohodli v súlade so 

Všeobecnými podmienkami certifikačných služieb BVSK na zmene obsahu Zmluvy 
o certifikácii č. T-45.0539 v znení dodatku č. T-45.3103 (č. SAŽP SERP/2017/67) (ďalej 
len „Zmluva“) tak, ako je ustanovené nižšie: 

 
1.1.1 PRÍLOHA č. 1 k ZMLUVE O CERTIFIKÁCII sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou 

č. 1 k Zmluve o certifikácii. 
 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
2.2 Dodatkom nezmenené ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 

2.4 Dodatok je vyhotovený v troch (3) origináloch, z ktorých dva (2) obdrží po jeho podpise 
zmluvnými stranami SAŽP a jeden (1) BVSK. 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, Dodatok 
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
pripájajú svoje podpisy. 

2.6 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí: 
- Príloha č. 1 k Zmluve o certifikácii 

 
 
V ......................, dňa ......................... .  V ..................., dňa ................................ . 
 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
   Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ       Ing. Simon Palupčík, MBA, konateľ 
Slovenská agentúra životného prostredia                     BUREAU VERITAS SLOVAKIA 
            spol s r.o.               
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Príloha č. 1 k Zmluve o certifikácii 
 

PRÍLOHA  č.1  K  ZMLUVE  O CERTIFIKÁCII č. T-45.0539 

BVSK uskutoční pre Zákazníka na základe zmluvy o certifikácii, posúdenie a certifikačné  
služby v nasledujúcom rozsahu:    

A.  BVSK  poskytne  technický  a  administratívny  personál  potrebný  pre  audit u Zákazníka, 
ktorej výsledkom by mal byť rozsah dohodnutý v bode 1.2 Zmluvy o certifikácii, príp. 
Potvrdenie objednávky/Order Confirmation. 

BVSK bude uskutočňovať pravidelné audity Zákazníka v dohodnutej periodicite, aby sa 
uistilo o riadnej funkcii tohto systému a o plnení ustanovení tých noriem, podľa ktorých 
bol tento systém certifikovaný. 

Všetky audity, posúdenie a certifikačné služby budú uskutočňované podľa platných 
smerníc BVSK. 

B.  Po  úspešnom ukončení certifikačného/recertifikačného procesu Zákazníka, BVSK vystaví 
a odovzdá Zákazníkovi certifikát, potvrdzujúci, že príslušný manažérsky systém Zákazníka 
je v súlade  s  normami, voči   ktorej   bol  uskutočnený  audit. Tento certifikát bude uvádzať 
rozsah činností a lokalít, pre ktoré je systém  Zákazníka certifikovaný. 

C.  Cena:  
Cenová ponuka je uvedená bez DPH a je dohodnutá na 1-ročné obdobie, špecifikácia 
je definovaná nižšie. 

C1.  Cena auditu za dohodnuté obdobie bez DPH.................................................... 1 963,- € 
 

            C.1.1  Členenie platieb za vykonané audity: 

Dozorný audit rok 2022 ................................................................................      1 963,- € 

C2.  Cena za vystavenie kópií certifikátov (cena za kus) ..............................................  30,- €    
(ďalšie exempláre certifikátov a iné jazykové mutácie v rámci danej akreditácie. Vami požadované počty 
certifikátov sa spresnia počas samotného výkonu auditu alebo dodatočným objednaním)  

 

Zákazník: Slovenská agentúra životného prostredia 

 

T-45.0539 

 


