DODATOK č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti zabezpečenia procesu verejného
obstarávania – Veda a Výskum č. 25/2019 z 22. 07. 2019
Strany:
Názov organizácie: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Sídlo:
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK98 8180 0000 0070 0006 1905
IČO:
30 844 185
DIČ:
2020 8692 24
IČ DPH:
nie je platiteľ
Zastúpený:
Ing. Marta Žiaková, CSc., predsedníčka
(ďalej len „klient“)
a
Poskytovateľ:
Názov spoločnosti:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:

JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o.
Palisády 32, Bratislava 811 06
ČSOB banka a. s.
SK14 7500 0000 0040 2110 5985
47 255 846
2024151129
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 101020/B
Zastúpený:
JUDr. Michal Miškovič, konateľ a advokát
(ďalej len „poskytovateľ“)
(klient a poskytovateľ spolu ďalej ako „strany“)

Čl. I

1.1.

Strany sa v súlade s Čl. 10 bod 10.3 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti zabezpečenia procesu
verejného obstarávania – Veda a Výskum č. 25/2019 z 22. 07. 2019 (ďalej len „zmluva“) dohodli
na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).

1.2. Strany sa dohodli na ukončení zmluvnej spolupráce vyplývajúcej zo zmluvy k 18.09.2020. Pre
vylúčenie pochybností strany výslovne uvádzajú, že poskytovateľ je uzatvorením tohto dodatku
zbavený voči klientovi akejkoľvek zodpovednosti podľa zmluvy.
1.3

Strany sa dohodli na doplatení zvyšnej odmeny za poskytovanie služieb podľa zmluvy do času
ukončenia zmluvy podľa bodu 1.2. tohto článku dodatku vo výške 17.000,- EUR (slovom:
1

sedemnásťtiíc EUR) Celková odmena, na ktorú má poskytovateľ za doteraz poskytnuté plnenie
klientovi podľa zmluvy nárok je spolu 37.400,- EUR ( slovom: tridsaťsedemtisícštyristo EUR).
Poskytovateľ vystaví klientovi faktúru na zvyšnú odmenu vo výške 17.000,- EUR s DPH do 15
dní po uzatvorení tohto dodatku so splatnosťou podľa príslušných ustanovení zmluvy.
ČI. II.
2.1. Tento dodatok k zmluve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2.2.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov. Strany berú na vedomie, že dodatok je povinne zverejňovaný v
Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a bude voľne prístupný k nahliadnutiu tretím osobám prostredníctvom
Centrálneho registra zmlúv.

2.3.

Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Klient obdrží
2 rovnopisy a Poskytovateľ obdrží 1 rovnopis.

2.4.

Strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a potvrdzujú, že dodatok
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Strany zároveň vyhlasujú, že dodatok neuzavierajú v tiesni,
za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle a že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym
spôsobom obmedzená.

v Bratislave dňa 18.09.2020

v Bratislave dňa 18.09.2020

Za Klienta:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Za Poskytovateľa:
JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária
s. r. o.

...........................................................
Ing. Marta Žiaková, CSc.
predsedníčka

...........................................................
JUDr. Michal Miškovič
konateľ
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