
Naše číslo: 995/2019 

Dodatok č. 1  
k Zmluve o poskytovaní služieb č. 493/2019  

zo dňa 04.07.2019 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
sídlo:    Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
IČO:    50 349 287 
IČ DPH:   nie je platiteľom DPH 
DIČ:    2120287004 
v mene ktorého koná:  Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
(ďalej len “objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:  A2 management s. r. o. 
sídlo:     Hollého 1814/27, 900 31  Stupava 
IČO:    47 511 915 
IČ DPH:    SK2023930403 
DIČ:    2023930403 
zapísaný  Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 

93866/B 
v mene ktorého koná:  Mgr. Adam Andráško, konateľ 
bankové spojenie:  4019051949/7500 
IBAN:    SK12 7500 0000 0040 1905 1949 
(ďalej len “poskytovateľ“) 

 
Preambula 

 
V súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. VIII ods. 3 
Zmluvy o poskytovaní služieb č. 493/2019 zo dňa 04.07.2019 (ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva mení nasledovne: 
 

Článok I 
Predmet Dodatku 

 
1. V záhlaví Zmluvy sa mení informácia ohľadom údaju IČ DPH objednávateľa 

nasledovne:  
 

„IČ DPH:  nie je platiteľom DPH“. 
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2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

 
 

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 slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy 
dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane poskytovateľ. 
 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 oboznámili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ním slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni 
a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali. 

 
 
V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa 
 
za objednávateľa:     za poskytovateľa: 
 
 
 
....................................................... ....................................................... 
 Mgr. Patrik Krauspe     Mgr. Adam Andráško 
 vedúci úradu     konateľ spoločnosti A2 management s.r.o. 


