
Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O SLUŽBÁCH OCHRANY PRED POŽIARMI A BOZP

medzi:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Konajúca prostredníctvom:

A.F.S. System -  IPM, s.r.o.
Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica 
36 631 370 
2021884293 
SK2021884293
JUDr. Martin Adamec, konateľ 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 9721/S,
(ďalej len „Dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 00 151 882 
D IČ :2020798395 
IČ DPH: SK2020798395
Konajúca prostredníctvom: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 
Peňažný ústav: Štátna pokladnica, č.ú. 7000064743/8180;
Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zriaďovacou 
listinou zo dňa 25.01.2002, v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2008 a v znení dodatku č. 2 zo 
dňa 12.05.2008
(ďalej len „Zákazník“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Dodávateľom aj ako 

„Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

ČI. 1.
Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť A.F.S. System -  IPM, s.r.o., IČO: 36 631 370, ako dodávateľ 
a rozpočtová organizácia Ústav informácií a prognóz školstva, IČO: 00 039 691 ako 
zákazník, uzavreli dňa 01.01.2008 ZMLUVU O SLUŽBÁCH OCHRANY PRED 
POŽIARMI A BOZP (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej Dodávateľ poskytuje služby 
ochrany pred požiarmi a služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre rozpočtovú 
organizáciu Ústav informácií a prognóz školstva, IČO: 00 039 691, v mieste Školského 
výpočtového strediska Banská Bystrica, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica, resp. od
01.01.2014 tieto služby poskytuje pre jej právneho nástupcu.

2. Rozhodnutím o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva zo 
dňa 05.12.2013, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 
zriaďovateľ tejto rozpočtovej organizácie, rozhodlo, že rozpočtovú organizáciu Ústav 
informácií aprognóz školstva, IČO: 00 039 691, ruší ku dňu 31.12.2013, azlučuje ku dňu
01.01.2014 s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky, IČO: 00 151 882, IČ DPH: SK2020798395, pričom všetky práva 
a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na príspevkovú orgynizáciu Centrum vedecko- 
technických informácií Slovenskej republiky, IČO: 00 151 882, IČ DPH: SK2020798395, 
preberá všetky práva a povinnosti.



3. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 
(ďalej len „Dodatok“) k Zmluve, pričom tento Dodatok nemá za cieľ nahradiť, ukončiť, 
zrušiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom anulovať Zmluvu uzatvorenú medzi 
Zmluvnými stranami, jeho účelom je doplniť ju  alebo zmeniť len niektoré jej ustanovenia. 
Preto ostávajú ustanovenia Zmluvy platné a účinné, ak ich nezmenil alebo nezrušil tento 
Dodatok.

ČI. 2.
Rozsah zmien a doplnení

1. Podpisom tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na skutočnostiach uvedených ďalej, 
a to:

Názov a ostatné identifikačné znaky zákazníka v Zmluve sa menia a po tejto zmene 
znejú nasledovne:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO: 00 151 882 
D IČ :2020798395 
IČ DPH: SK2020798395
Konajúca prostredníctvom: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 
Peňažný ústav: Štátna pokladnica, č.ú. 7000064743/8180;
Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
zriaďovacou listinou zo dňa 25.01.2002, v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2008 a v znení 
dodatku č. 2 zo dňa 12.05.2008

ČI. 3.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných 
strán.

2. Tento Dodatok k Zmluve je podpísaný v dvoch vyhotoveniach. Text tohto Dodatku 
vypracovaný na jeho dvoch stranách je konečný.

3. Tento Dodatok k Zmluve možno meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť v písomnej forme.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, 
neuzavreli ho v omyle, ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, tento 
dodatok si riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa ;.'j. .01.2014

Centrum vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

V Banskej Bystrici, dňa 20.01.2014 

A.F.IŠ. System -  IPM, s.r.o.
JUDr. Martin Adamec, konateľ
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