
Ev.č.: 116/2021

DODATOK Č. 1

k Zmluve o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
Č. 106/2021

uzatvorený v súlade s 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov, v zmysle * 269 ods. 2
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a 65 a nasl.
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znenf neskorších predpisov medzi zmluvnými
stranami(d‘alej len „Zmluva“)

Článokl.
ZMLUVNĚ STRANY

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia — ústredie

štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky

Sídlo; Grösslingová 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
ICO: 00156906
IČDPH: 202890190
Zastúpená: Mgr. Ing. Ján Jenčo, generálny riaditeľ
Bankové spoj enie (názov banky): Státna pokladnica
Kód banky: 8180
IRAN/SWIFT: SK19 8180 0000 0070 0039 2448

(ďalej len „Objednávatel“)
a

Obchodné meno: DITEC, a.s.

Sídlo; Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
ICO; 31 385 401
iČ DPH: SK2020304198
Osoba oprávnená konat‘: PaedDr. Ivan Sůra, predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny
riaditel‘

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Sa,
vložka č.: 769/B

Bankové spojenie (názov banky); Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
IBAN/SWIFT: SK93 1100 0000 0026 2700 7344

(d‘alej len „Poskytovatel“)

(Obj ednávatel‘ a Poskytovatel‘ d‘alej spoločne aj „Zmluvné strany“)
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Článok II.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade Článkom 22. ZMENA ZMLUVY, ods. 22.2 zmluvy dohodli na zmene
obsahu zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021,
uzatvorenú dňa J-JI.. :2021 nasledovne:

1. V článku 25 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, ods. 25.1 sa póvodný text vypúŠt‘a
a nahrádza sa novým znenfm:

„Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oboma Zmluvnýrni stranami s účinnost‘ou od
01.01.2024 v súlade s ustanovením 47a Občianskeho zákonníka a 5a Zákona o slobodnom
prfstupe k inforrnáciám.“

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom Č. 1 zostávajú v platnosti
nezmenené.

2. Dodatok Č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčast‘ zmluvy.

3. Tento Dodatok Č. 1 nadobúda platnost‘ dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnost‘ dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom
Úradom vlády $lovenskej republiky v súlade s ustanovením 47a zákona č. 40/1964 Zb.
ObČiansky zákonnfk v znení neskoršfch predpisov.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok Č. 1 je povinne zverejňovaným dokumentom
podl‘a ustanovenia Sa zákona Č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácif) v znení neskoršfch predpisov.

5. Dodatok Č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, každý s platnost‘ou originálu, pričom
obj ednávatel‘ obdrží dva (2) rovnopisy a poskytovateF obdrží dva (2) rovnopisy.
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6. Zmluvné strany prehlasujú ,že sú v plnom rozsahu spósobilé k uvedeným prá vnymú konoma ich
zmluvná vol‘nost‘ nie je nič ím obmedzená a tento Dodatok č . 1 predstavuje slobodný a vá žny
prejav ich vóle, je pre ne urč itá a zrozumitel‘ná ,neuzatvorený v tiesni za ná padnenevýhodných
podmienok, na znak č oho tento Dodatok Č. 1 vlastnoruč nepodpisujú .

V Bratislave   

Objednavatel‘: Zhotovitel‘:

[verejný obstjirá vatel‘J DITEC, a.s.

Meno: Mgr. g. Já nJenč o Meno: PaedDr. Ivan Sůra

Funkcia: genrá 1nyriaditel‘ Funkcia: predseda predstavenstva

DITEC, a.s.

Meno: Ing. Csaba Bará th
Funkcia: podpredseda predstavenstva a gen. riaditel‘
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