Dodatok č. 1
k Zmluve č. 271
zo dňa 31.12.2007 s účinnosťou od 1.1.2008
o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému
uzatvorenej v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka účastníkmi :

1.

JÁGER – ochrana osôb a majetku s.r.o.
Ul. Podtatranského 10, 031 01 Liptvský Mikuláš
Zastúpená:
Mgr. Radovan Jáger, konateľ spoločnosti
IČO:
31622933
IČ DPH:
SK2020429433
Bankové spojenie
Číslo účtu:
Číslo licencie:
PS 000239
Zapísaná v obchodnom registri Okr. Súdu v Žiline v odd. Sro vo vložke č. 2447/L
(dalej len dodávateľ)

2.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačaská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Právna forma:
štátna príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom
školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zastúpená:
prof.RNDr. Ján Turňa, CSc, generálny riaditeľ
IČO:
00151882
DIČ
2020798395
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000064743/8180
(dalej len odberateľ)
(ďalej spoločne „Zmluvné strany“)
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 201320510/57047:1-30 o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz
školstva, so sídlom v Bratislave, IČO:00039691, sa ku dňu 31.12.2013 ruší rozpočtová
organizácia Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava a ku
dňu 1.1.2014 sa zlučuje s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, zriadenou
Ministerstvom školstva SR. Všetky práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na
príspevkovú organizáciu Centrum vedecko-technických informácií SR, ktorá bude plniť
úlohy tejto zrušenej organizácie.

Zmluvné dojednanie
Zmluvné strany sa dohodli na skutočnosti, že predmetná zmluva sa mení v časti
zmluvných strán a to v údajoch o dodávateľovi a odberateľovi a nahrádzajú sa novými údajmi:
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1.JÁGER – ochrana osôb a majetku s.r.o.
Ul. Podtatranského 10, 031 01 Liptvský Mikuláš
Zastúpená:
Mgr. Radovan Jáger, konateľ spoločnosti
IČO:
31622933
IČ DPH:
SK2020429433
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s
Číslo účtu:
1074296005/1111
Číslo licencie:
PS 000239
Zapísaná v obchodnom registri Okr. Súdu v Žiline v odd. Sro vo vložke č. 2447/L
(dalej len dodávateľ)

2.Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačaská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Právna forma:
štátna príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(dalej len odberateľ)

prof.RNDr. Ján Turňa, CSc, generálny riaditeľ
00151882
2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, obsahu a
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby
sú oprávnené k podpisu tohoto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Dodávateľ
ponechá 2 rovnopisy a 2 rovnopisy Odberateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými
stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohoto Dodatku uloženého u Dodávateľa.
4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 271.
V Liptovskom Mikuláši dňa:
Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

---------------------------------------------------JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Centrum vedecko-technických
Liptovský Mikuláš
informácií SR, Bratislava
Mgr. Radovan Jáger,
prof. RNDr. Ján Turňa CSc.
konateľ spoločnosti
generálny riaditeľ
Príloha: – Rozhodnutie o zrušení rozpočtovej oganizácie ku dňu 31.12.2013
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