
DODATOK č. 1 
 
 

k Zmluve o dielo č. 96/2015  uzatvorenej dňa 29.01.2016  
 
 

medzi 
 
Objednávateľ Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Sídlo Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Obchodný register - 
IČO 30810787 
DIČ 2021105724 
IČ DPH - 
Štatutárny zástupca Mgr. Ľuboš Knoth – predseda úradu 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach 
zmluvných a obchodných 

Ing. Tomáš Beňo - bezpečnostný administrátor 
Ing. Elemír Murček - podpredseda úradu, Manažér 
informačnej bezpečnosti 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach 
technických 

Ing. Tomáš Beňo - bezpečnostný administrátor 
Mgr. Miroslav Blaško, poverený riadením odboru 
informatiky 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 

Zhotoviteľ 
GAMO a.s. 
Kyjevské námestie 6 
974 04  Banská Bystrica 

Banka 

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica 
č. ú. 0435467048/0900 
IBAN: SK5409000000000435467048 
BIC: GIBASKBX   
Majiteľ účtu:  GAMO a.s. 
 Kyjevské námestie 6  
 974 04  Banská Bystrica 

Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica oddiel SA, vl. č. 550/S 
IČO 36033987 
DIČ 2020087498 
IČ DPH SK02020087498 

Štatutárny zástupca 
Ing. Vladimír Demčík – predseda predstavenstva  
Iveta Milčíková – podpredseda predstavenstva 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach 
zmluvných a obchodných 

Ing. Ján Lichvár, obchodný riaditeľ 
Ing. Oto Schotter, account amager 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach 
technických Ing. Ivan Luby, technický riaditeľ 

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Článok 1 
 

1. Na základe článku 8, bod 8.2 Zmluvy o dielo č. 96/2015 uzatvorenej medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 29. 01. 2016 (ďalej len „Zmluva“) sa 
Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli upraviť termíny Etapy č. 5 a Etapy č. 6 uvedené v 
Prílohe č. 2 Zmluvy  – Harmonogram realizácie predmetu zmluvy nasledovne: 

 
„Etapa č. 5 Plánovanie obnovy kritických systémov   
 – v termíne do 31.10.2016 
 
Etapa č. 6 Podpora pri vypracovávaní plánu zvládania rizík  
 – v termíne do  30.11.2016“ 
 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny. 
 

 
Článok 2 

 
 

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu, 

ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento Dodatok podpisujú na základe vlastného 
rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich 
vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany 
zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na dôkaz toho 
ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi osoby oprávnené konať v mene každej Zmluvnej 
strany. 
 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane 
k dispozícii jeden (1) rovnopis.    

 
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici, ......................2016   V Banskej Bystrici, .............. 2016 
 
Za Objednávateľa       Za Zhotoviteľa 
  
 
 
 
.......................................................   ....................................................... 
 Mgr. Luboš Knoth     Ing. Vladimír Demčík 
 predseda ÚPV SR    predseda predstavenstva 
 
 
 
       ....................................................... 
        Iveta Milčíková 
       podpredseda predstavenstva 


