Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
uzavreté podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a
licenčné zmluve
uzavreté podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Právna forma:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
a

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR
príspevková organizácia Ministerstva školstva SR
Štátna pokladnica
7000341253/8180
151882
2020798395

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Právna forma:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zápis v registri:

MULTIDATA Praha, spol. s r.o.
Šircova 202 , 196 00 Praha 9, Česká republika
konateľ RNDr. Pavel Krbec, CSc.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Komerční banka Praha 1
195625820247/0100
25611747
CZ25611747
CZ25611747
Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe
oddiel: C vložka číslo: 54727

dňa 8.12.2009 uzatvorili zmluvné strany zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu, ktorej predmetom
je
„Komplexné riešenie systému pre centralizované vyhľadávanie a využívanie
elektronických informačných zdrojov (EIZ) na báze nadstavbových nástrojov a technológií
vrátane súvisiacich služieb“. Zmluvné strany sa dohodli na zmene tejto zmluvy takto:

I.
S platnosťou od 15. 2. 2012 sa sídlo zhotoviteľa uvedené v záhlaví zmluvy mení takto:
„Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8, Česká republika“

II.
Tento dodatok 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 a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku v
plnom rozsahu.

III.
Tento dodatok 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 zmluva do troch mesiacov od jej
uzavretia nezverejni platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

IV.
Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.

V.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tohto dodatku.

Praha .......................

Bratislava ......................

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

......................................................
RNDr. Pavel Krbec, CSc., konateľ

...........................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ

