
 
 

DODATOK č. 2 
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 III ods. 1 sa ruší doterajšie znenie ods. 1 a nahrádza sa nasledovným 
znením: 
 
Termín ukončenia procesu verejného obstarávania ako celku poskytovateľom je 
do 31.12.2013. 
 

2. Objednávateľ - mandant udelil poskytovateľovi - mandatárovi nové plnomocenstvo 
platné na dobu určitú do 31.12.2013. 
 

3. V ostatných ustanoveniach ostáva mandátna zmluva bez zmien. 
 
 

II.  
 

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

 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) 

vyhotovenie obdrží poskytovateľ – mandatár a tri (3) vyhotovenia obdrží 
objednávateľ – mandant. 

 
 



 
 

V Banskej Bystrici,  
 
 
Za objednávateľa mandanta :        
 
 
 
...................................................... 
             Mgr. Ľuboš Knoth 
                  predseda 

Za poskytovateľa mandatára: 
 
 
 

..................................................... 
Viera Sotníková 

konateľ 

 

 



 
 

 
 
 
 

PLNOMOCENSTVO 
 

(príloha k Mandátnej zmluve z 11. marca 2013) 
 
 
 

Názov : Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Zastúpený : 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 – splnomocniteľ) 

 
 

týmto udeľuje plnomocenstvo 

 
 

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 – splnomocnenec). 
 

 
na zastupovanie vo všetkých veciach súvisiacich s realizáciou predmetu Mandátnej zmluvy z 11. 
marca 2013, ktorým je povinnosť mandatára osobne zabezpečiť proces verejného obstarávania 
v rámci realizácie projektu „Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva“ v rozsahu poskytova-
ných služieb pre každé verejné obstarávanie podľa prílohy č. 1 Mandátnej zmluvy z 11. marca 2013:  

� dohľad nad celým procesom verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy 
� posúdenie a návrh vhodných postupov vo verejnom obstarávaní 
� príprava podkladov na verejné obstarávanie 
� komunikácia so SO/RO a ÚVO 
� komunikácia s projektovým a finančným manažérom 
� zabezpečenie prípravy a realizácie elektronickej aukcie/aukcií  
� zabezpečenie zasielania súťažných podkladov všetkým záujemcom (tlač a distribúcia súťaž-

ných podkladov) 



 
 

� zabezpečenie vybavovania žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania. 

 
 
Mandatár – splnomocnenec je na základe tohto plnomocenstva vo vyššie uvedených veciach súvisia-
cich s realizáciou predmetu Mandátnej zmluvy z 11. marca 2013 oprávnený vykonávať v mene man-
danta – splnomocnenca úkony súvisiace s prijímaním všetkých doručovaných písomností, žiadostí 
o zaslanie súťažných podkladov, na úkony súvisiace so zasielaním súťažných podkladov všetkým záu-
jemcom, na úkony súvisiace so zasielaním zápisníc z otvárania ponúk, ak takáto povinnosť vyplýva 
z použitého postupu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní a na úkony, ktoré súvisia 
s vybavovaním žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obsta-
rávania. 
 
 
Toto plnomocenstvo platí na dobu určitú do 31.12.2013, ak nezanikne skôr spolu s Mandátnou 
zmluvou z 11. marca 2013 podľa článku VII. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa ..................      
 
 

                      .............................................. 
 
        Mgr. Ľuboš Knoth 
        Predseda ÚPV SR 
                                                                                             
 
 
Vyplní mandatár – splnomocnenec: 
Prijímam splnomocnenie: 
 
 
 
 
 

                                 .............................................. 
        Ing. Viera Sotníková 

        mandatár 

 
 

  


