
DODATOK č . 1/2014 
 k ZMLUVE O REALIZÁCII JAZYKOVÝCH KURZOV 

 
uzatvorenej podľa § 269 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník - (ďalej len 
„dodatok“)  

  
 
 
Dodávateľ:  
obchodné meno:  Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.  
sídlo:    M. Rázusa 4, 974 01 Banská Bystrica  
v mene, ktorého koná: Mgr. Radovan Ocharovich, konateľ  
IČO:    36 799 351 
DIČ:    2022408036 
Bankové spojenie:  VÚB banka a.s., pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu:   2460817758/0200 
Spoločnosť je zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 13297/S. 
 
a 
 
Objednávateľ:   
obchodné meno:  Úrad priemyselného vlastníctva SR 
sídlo:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
v mene ktorej koná:  Mgr. Ľuboš Knoth, predseda 
IČO:    308 107 87 
DIČ:    2021105724 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000060734/8180 
 
 
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tomto dodatku obsiahnutých a s úmyslom byť 
týmto dodatkom viazané, dohodli sa na tomto znení dodatku: 
 
1. V článku II. Obsah a priebeh výučby bod 4. znie: 
 
Výučba bude prebiehať od 4. apríla 2013 do 30. júna 2014 v čase dojednanom medzi 
dodávateľom a objednávateľom, t.j.:  
utorok 12:00-13:00 -  
utorok 13:00-14:00 -  
utorok 14:00-15:00 -  
utorok 15:00-16:00 -  
utorok 16:00-17:00 -  
štvrtok 15:00-16:00 -  
 
v dohodnutých priestoroch. 
 
2.  V článku VI. Doba trvania zmluvy bod 1. znie: 
 
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 4. apríla 2013 do 30. júna 2014. 



3. Tento dodatok bol vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jedno originálne vyhotovenie. 
 
4. Ostatné časti zmluvy ostávajú platné v nezmenenej podobe. 
 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 
SR.  

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že s jeho obsahom súhlasia a na 
dôkaz toho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi k tomu riadne oprávnení 
zástupcovia každej zmluvnej strany.  
 
V Banskej Bystrici dňa ..................                             V Banskej Bystrici dňa ................. 
 
 
Dodávateľ:                                                                   Objednávateľ:  
Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.                          Úrad priemyselného vlastníctva SR 
 
 
 
 
.................................................                                         ............................................. 
   Mgr. Radovan Ocharovich                       Mgr. Ľuboš Knoth 
 


