Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
uzatvorenej podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ústav informácií a prognóz školstva
Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava
PaedDr. Roman Baranovič, generálny riaditeľ
039691
2020890135
Štátna pokladnica
7000073244/8180
(ďalej len „Mandant“ )
a

Názov:
Sídlo :
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Audio Video Computer s.r.o.
Ul. Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Július Gális, konateľ
44766017
SK2022822670
OR okr. súdu BA I., oddiel: Sro, vl.č.:58393/B
( ďalej len „Mandatár“ )
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. 14/2011 zo dňa 28.04.2011 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.
Článok II.
Predmet dodatku
1. Mandant a mandatár t.j. zmluvné strany Zmluvy číslo 14/2011 sa nahrádza znením:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
00151882
SK2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180

(ďalej len „Mandant“ )
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

AVC SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Július Gális, konateľ
44766017
SK2022822670
OR okr. súdu BA I., oddiel: Sro, vl.č.:58393/B

( ďalej len „Mandatár“ )
2. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta v jeho detašovanom pracovisku – Staré
Grunty 52, 842 44 Bratislava ( budova bývalého Ústavu informácií a prognóz
školstva) bude naďalej zabezpečovať činnosti v zmysle Článku I Predmet zmluvy
Mandátnej zmluvy č. 14/2011.
3. Článok I. Predmet zmluvy bod 8 sa nahrádza znením:
8.Mandant je povinný odovzdať mandatárovi v dostatočnom časovom predstihu veci
a informácie, ako aj mesačnú aktualizáciu stavu zamestnancov mandanta t.j. CVTI
SR, ktorú pre mandatára zabezpečí Referát PAM a personálny. Mandant taktiež
zabezpečí pre mandatára pracovné pomôcky a prostriedky, ktoré sú potrebné na
zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.
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
mandatár a 2 rovnopisy dostane mandant.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

V Bratislave, dňa

................................................
Mandatár

................................................
Mandant
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

