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DODATOK č. 1  
 

k   
 

ZMLUVE O DIELO 
 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a  

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   

 

               ev. č. objednávateľa: VO3/2022                           ev. č. zhotoviteľa:  

s názvom: 

„SPŠ S. Mikovíniho – centrálny odsávací systém“ 
 (ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov:    Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 
Sídlo:    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

Právna forma:   Rozpočtová organizácia 

 Štatutárny orgán:   Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy 
IČO:    00161667 

 DIČ:    202 111 7461 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:   SK94 8180 0000 0070 0039 4881 
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy 
Telefón/ fax: 045/691 1431 

 E mail:    spravca@mikovini.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:      
Obchodné meno:    VWR International s.r.o.      
Sídlo:  Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice   

 Zapísaný v:    OR Městským soudem Praha C 35986 
 Štatutárny orgán:    Ing. Petr Moravec, jednatel   
 IČO:        63073242 
 DIČ:       CZ63073242 
 IČ DPH :   CZ63073242 / VAT CZ 
 Bankové spojenie:  Citibank Europe plc. 
 IBAN:     GB61CITI18500813241556 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- zmluvných:      Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager     
- technických:    Boris Balint, +421 911 522 188, boris.balint@avantorsciences.com     
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(ďalej ako „zhotoviteľ“  v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné 
strany“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2022 zmluvu č. VO3/2022 Zmluva o dielo (ďalej len 

„Zmluva“), na základe ktorej zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi služby špecifikované 

v Zmluve.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve v znení uvedenom ďalej 

v tomto dodatku. 

 

Článok. I. 

Predmet dodatku 

1. Identifikačné údaje zhotoviteľa sa menia nasledovne:  

 

Zhotoviteľ:      
Obchodné meno:    VWR International s.r.o.      
Sídlo:  Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  

 Zapísaný v:    OR Okresného súdu Bratislava I 
 Štatutárny orgán:    Ing. Petr Moravec, jednatel   
 IČO:        44660332 
 DIČ:       2022821988 
 IČ DPH :   SK2022821988 
 Bankové spojenie:  Citibank, SWIFT CITIGB2L 
 IBAN:     GB95 CITI 1850 0813 7828 83 

 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, ostávajú v platnosti. 

 

Článok II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 

tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 
 
V Banskej Štiavnici, dňa   24.11.2022 
 
                                    
 
 
                Za objednávateľa:                                                    Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................               …………………………....................... 

Ing. Miroslav Jausch       Ing. Petr Moravec, jednatel 
 SPŠ S. Mikovíniho        VWR International s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 


