
Dodatok č. 1 

k Zmluve na recertifikáciu systému manažérstva kvality Štatistického úradu SR 
č. zmluvy u objednávateľa: ZML-3-39/2021-120 

č. zmluvy u dodávateľa: T-45.3794 
( ďalej len „Zmluva") 

uzatvorenej podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov dňa 24. júna 2021 

medzi zmluvnými stranami 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 
Zastúpený: Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 
IČO: 00166197 
(ďalej len „objednávateľ") 

a 

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. 
Sídlo: Plynárenská 7/8, 821 09 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Simon Palupčík, konateľ 
IČO: 35914823 
(ďalej len „dodávateľ") 

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. VIII bod 1. Zmluvy na zmene a doplnení 
pôvodných zmluvných ustanovení nasledovne: 

1. 
Predmet dodatku 

1. Bod 2. čl. II Zmluvy po zmene vykonanej týmto dodatkom znie nasledovne: 
„Prvý dozorný audit vykoná dodávateľ v roku 2022 najneskôr do 31.12.2022 a 
druhý dozorný. audit v roku 2023 najneskôr do 31.12.2023. ". 

II. 
Ostatné ustanovenia dodatku 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dod~tkom, zostávajú 
v platnosti nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obo~a".zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia \(Centrálnom 
registri zmlúv. 



3. Tento dodatok sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 

4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má 
platnosť originálu a každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy. 

V Bratislave dňa ..................... . 

(odtlačok pečiatky) 

-
V 8 . 1 dv 2J. :/. 2.L. rat1s ave na .................. . 

UUREAU VERlTAS SLOVAKIA spol. s r.o. 
Pl ynárcni;ká 71B, S2 l 09 Bratislava 
ItO: 35 91H23 DIČ: 2021922727 

dC DPH: S.K202 l 922727 
za do avateľa: 

:.--//--'' 
~ mon Palupčík 

konateľ 

(odtlačok pečiatky) 

------r·•"""".•""'··- ..... ;.·.;. ,. ·.-·.•·· .. ...... 1~--:~--~ ........ _,_. · •·•-•··· ·•·· ·· •·•·· ·•····•··••--------. 

Základnú flnančn(I kontrolu y ;mysle zá11ona c. 3571201 $ Z. z. vykonal za: 

Financie 1 
l'Olpotlt 
Spr6va 
majetku 

Meno a prlffYlsko 

Jozef Šmiga 

• nehodiace sa vyjadrenia pmčiarl<riile 
' 

.Podpis 

,, 

Vyjadrenie: 
Dátum Finančnú operáciu 

alebo jej časť 

-:, ~.22 J~ n:iožné 'l'ji<onar 

n-, Je mofní vykonar 
l I JiUe .i-,moW~onal"' -

Je možní vykonar 
Nie je motné vyi<ooat"' 

Je motní vykonal" 

- 5 · -08- 2022 


