
Dodatok č. 2
k zmluve o zhotovení diela č.6/PK/2011

Zmluvné strany

Centrum vedecko – technických informácií
Slovenskej republiky

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Slovenská republika
zastúpené: prof. RNDr. Ján Turňa CSc.
IČO: 151882
Bank. spoj: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000064743/8180

(ďalej ako „objednávateľ“)
na jednej strane,

a
InterWay, s.r.o.

Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
Prevádzka: Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
spoločnosť zastúpená: Ing. Richard Weber, prokurista
IČO: 35 728 531
IČ DPH: SK 2020268294
Bankové spojenie: Citibank (Slovakia) a.s.
Číslo účtu: 2107140002/8130
Zapísaný: v obch. reg. vedenom Okresným súdom Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15626/B

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

na druhej strane

(spolu ďalej „zmluvné strany“)

sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č.2 k zmluve o zhotovení diela 
č.6/PK/2011: 

I.

1/ Z dôvodu, že objednávateľ  nemohol pri realizácii zmluvy o zhotovení diela 
poskytnúť potrebnú súčinnosť, sa na návrh objednávateľa a so súhlasom 
zhotoviteľa, upravuje časový harmonogram diela dohodnutý v prílohe č.2 
nasledovne:

b/ Etapa pilotnej  prevádzky: 3 mesiace 



2/ Ustanovenia zmluvy o zhotovení diela č.6/PK/2011 v znení dodatku č.1, týmto 
dodatkom nezmenené platia v pôvodnom znení.

II.

1/ Adresa prevádzky  zhotoviteľa  uvedená v  záhlaví zmluvy sa mení nasledovne: 
Center II,  Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.

III.

Časový harmonogram postupu prác  v zmysle zmluvy o zhotovení diela 
č. 6/PK/2011, v zmysle dodatku č.1, pri zohľadnení doby pozastavenia plnenia 
zmluvy  (od 2. mája 2012 do 27. júla 2012) a v zmysle tohto dodatku č. 2 
k zmluve o zhotovení diela bude ukončený  najneskôr dňa 30. januára 2013.

IV.

1/ Zmluvné strany tejto zmluvy po prečítaní dodatku č.2 vyhlasujú, že súhlasia 
s jeho obsahom. Tento dodatok č.2 bol uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle 
účastníkov.

2/ Obe zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku č.2 vrátane podpisov 
štatutárnych zástupcov na internete v súlade s platnými právnymi predpismi. 

3/ Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. Ak sa dodatok č.2 do troch mesiacov od jeho uzavretia nezverejní platí, 
že k uzavretiu dodatku č.2 nedošlo.

4/ Tento dodatok č.2 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 
vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Zhotoviteľ berie 
na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tohto dodatku č.2 a svojim 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku č.2 v plnom rozsahu. 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa

................................... .................................
prof. RNDr. Ján Turňa CSc. Ing. Richard Weber
riaditeľ prokurista

 Centrum vedecko – technických InterWay, s.r.o.
informácií SR

Dátum: Dátum:
Miesto: Bratislava Miesto: Bratislava


