
DODATOK č. 1 

k Mandátnej zmluve zo dňa 11.03.2013 
uzavretá podľa § 566 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

medzi 

 

Názov : V.O.V.S., s.r.o. 

Zastúpená : Ing. Viera Sotníková 

Sídlo : M.M.Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen 

IČO : 45604738 

DIČ : 2023058829 

Zapísaný : 
V Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 18425/S 

Bankové spojenie : 2923839401, Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica 

 

 (ďalej len „poskytovateľ“ - mandatár). 

 

a 

 

Názov : Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Zastúpená : Mgr. Ľuboš Knoth, predseda 

Sídlo : Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 

IČO : 30810787 

DIČ: 2021105724 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu 7000060734/8180 

(ďalej len „objednávateľ“ - mandant) 

 

 

I. 

 

1. V Článku II. ods. 2 Cena (odplata) za poskytnuté služby sa ruší doterajšie znenie 

ods. 2 a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi prvú platbu vo výške 

3 980,00 EUR, slovom: tritisícdeväťstoosemdesiat EUR, z dohodnutej zmluvnej 

odmeny. Prvá platba vo výške 3 980,00 EUR bude uhradená do štrnástich dní po 

schválení dokumentácie z verejného obstarávania  kontrolou ex-ante v zmysle 

Čl.2 Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác Prijímateľom, ods. 6. 

Všeobecných zmluvných podmienok  k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. MK-05/2013-SORK a to na účet poskytovateľa na základe 

daňového dokladu vystaveného poskytovateľom. Lehota na úhradu faktúry začne 

plynúť po schválení dokumentácie. Schválením pre tieto účely sa rozumie 

schválenie dokumentácie z verejného obstarávania  kontrolou ex-ante 

k zákazkám: Služby digitalizácie a postprocessingu, Vybavenie pracoviska pre 

digitalizáciu a k zákazke Aplikácia Webprotokol. 

 

2. V Článku III. ods. 2 sa ruší posledná veta a nahrádza sa nasledovnou: 

 

Odovzdaním pre tieto účely sa rozumie odovzdanie kompletnej dokumentácie 

objednávateľovi ku všetkým zákazkám. 

 

 



II.  

 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno 

vyhotovenie obdrží poskytovateľ – mandatár a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ 

– mandant. 

 

 

V Banskej Bystrici,  

 

 

Za objednávateľa mandanta :        

 

 

 

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

             Mgr. Ľuboš Knoth 

                  predseda 

Za poskytovateľa mandatára: 

 

 

 

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

Viera Sotníková 

konateľ 

  

 


