
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na 

rozmnožovacie služby a o servisnej 

činnosti FF 104-13-009 
uzatvorenej medzi 

 

 

„Poskytovateľom“ 

 

Obchodné meno:        CBC Slovakia s.r.o. 

Sídlo:                          Domkárska 15, 821 05 Bratislava 

Zastúpený:                  Peter Tešovič, splnomocnená osoba 

IČO / DIČ / IČDPH:   44773293 / 2022842789 / SK7020000130 

Banka / účet:                

Registrácia v OR:       Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58631/B 

Prevádzka:                  Domkárska 15, 821 05 Bratislava 

Kontakt:                      Peter Tešovič 

Telefón/Fax:                  

E-mail:                          

a 

 

„Prijímateľom“ 

 

Obchodné meno:        Ústav informácií a prognóz školstva 

Sídlo:                          Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 

Zastúpený:                  Ing. JUDr. Peter Kulhánek 

IČO / DIČ / IČDPH:   39691 / 2020890135 / ––– 

Banka / účet:               8180  /  7000152110 

Prevádzka:                  Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava  

Kontakt:                      Mgr. Peter Vilim 

Telefón/Fax:                 

E-mail:                        

 

( ďalej len „zmluvné strany“ ) 

 

 

 Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

 

1. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva zo 

dňa 05.12.2013 došlo ku dňu  31. 12. 2013 k zrušeniu rozpočtovej organizácie ÚIPŠ a 

jej následnému zlúčeniu s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky,  a to  k 01. 01. 2014.  Tento dodatok k  zmluve 

č.63/2013 zo dňa 25.03.2013 sa uzatvára z dôvodu zrušenia rozpočtovej organizácie 

Ústav informácií a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“) t.j. z dôvodu zmeny zmluvnej 

strany. Rozhodnutie o zrušení ÚIPŠ tvorí prílohu tohto dodatku. 

 

 

 



 

2. Všetky práva  a  povinnosti vyplývajúce zo  zmluvy o poskytnutí   technického 

zariadenia  na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 104-13-009 prechádzajú 

z rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva na príspevkovú organizáciu 

Centrum vedecko-technických informácií SR. 

 

 

II. 

Predmet dodatku 

 

 
1. Poskytovateľ a prijímateľ t.j. zmluvné strany Zmluvy číslo FF 104-13-009 sa nahrádza 

znením: 

 

 

„Poskytovateľ“ 

 

Obchodné meno:        CBC Slovakia s.r.o. 

Sídlo:                          Domkárska 15, 821 05 Bratislava 

Zastúpený:                  Peter Tešovič, splnomocnená osoba 

IČO / DIČ / IČDPH:   44773293 / 2022842789 / SK7020000130 

Banka / účet:                

Registrácia v OR:       Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58631/B 

 

„Prijímateľ“ 

 

Obchodné meno:        Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo:                          Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Zastúpený:                  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

IČO:                            00151882  

IČ DPH:                     SK2020798395 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, č. ú. 7000064743/8180 

    

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, 

nemajú námietky proti jeho forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane 

poskytovateľ a 2 rovnopisy dostane prijímateľ. 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia. 

 

 

 



 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

................................................                                                   ................................................ 

            Poskytovateľ                                                                                  Prijímateľ 

                                                                                                    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

                                                                           generálny riaditeľ CVTI SR 

 




