
Dodatok č. 5 
k Zmluve o dielo uzatvorená dňa 05.11.2013 č. zmluvy 58/2013/ÚPV 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Sídlo: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca: JUDr. Richard Messinger, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000060734/8180 
IČO: 308 107 87 

(ďalej len „Objednávateľ" alebo „ÚPV SR") 

2. Zhotoviteľ: DWC Slovak.ia a.s. 
Sídlo/Miesto podnikania: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Axamít, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2623030272/1100 
IČO: 35 918 501 
DIČ: 2021942307 
IČ DPH: SK2021942307 
Registrácia: Spol. zapísaná v Obchodnom registri: Okr. 

súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4134/B 

(ďalej len „Zhotovitel"' alebo spoločne len „Zmluvné strany") 

Článok 1 
Účel dodatku 

1. Účelom tohto Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05.11.2013 je úmysel 
Objednávateľa a Zhotoviteľa o nasadenie predmetu zmluvy do riadnej rutinnej 
prevádzky a zabezpečenie jeho funkčnosti vzhľadom na odovzdanie a prevzatie 
predmetu Zmluvy podľa aktivít uvedených v Článku III. bod 2.laž 2.6. 
Objednávateľom. 

Článok II 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 5 sú nasledovné zmeny: 

Mení sa článok VIII. bod 6. Zmluvy o dielo zo dňa 05.11.2013 a nahrádza sa 
textom nasledovného znenia: 

Dielo ako celok sa bude považovať za dokončené a odovzdané a bude možné ho 
uviesť do riadnej rutinnej prevádzky až po podpise finálnej Zápisnice o akceptačnom 
teste, v zmysle ktorého dielo nebude vykazovať takú vadu, ktorá by bránila v 
jeho riadnom užívaní. 



Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Dodatku č. 5 zhodne porozumeli, čo do 

obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

3. Dodatok č. 5 bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Objednávateľ 
dostane 2 vyhotovenia, Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

4. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom 
vlády Slovenskej republiky. 

Banskej Bystrici, dňa: .................... . 

Za Obiednávateľa: 

/ JUDr. Richard Méssin~ 
predseda_ V_ 

V Bratislave, dňa: ................. . 

Za Zhotoviteľa: 

\(.Ing. Peter Axamít 
predseda predstavenstva 




