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DODATOK č.1 k 

 

ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII NÁRODNÉHO PROJEKTU 

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“ 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 

Realizátor:   Štátny inštitút odborného vzdelávania 

sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  

identifikačné číslo:  17 314 852 

daňové identifikačné číslo: 2020887715  

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000065156/8180 

konajúci prostredníctvom: JUDr. Ing. Michal Bartók  

 

(ďalej len "Realizátor") 

 

a 

 

Organizácia:                Slovenská živnostenská komora 

sídlo:  Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina                                          

identifikačné číslo:  36145581 

daňové identifikačné číslo: 2021425120 

bankové spojenie:  Tatra banka a. s.  

číslo účtu:   SK87 1100 0000 0029 4003 1690 

konajúca prostredníctvom:      Mgr. Daniela Jaslovská 

  

 

(ďalej len "Organizácia") 

 

 

1. Predmet dodatku č. 1 

1.1. Predmetom dodatku č. 1 je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy 
o spolupráci (ďalej len „zmluva“) pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie 
a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“.  

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. 3.1. Zmluvy sa dopĺňa novým bodom, ktorého znenie je 
nasledovné: 
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„Organizácia bude bezodkladne poskytovať požadovanú súčinnosť dodávateľovi  

v oblasti implementácie SDV, v plnom rozsahu požiadaviek realizátora.“ 

 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. 3.2.a) Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je 
nasledovné: 

 

„Organizácia sa zaväzuje používať softvérové riešenie vytvorené počas Projektu.“ 

 

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. 3.2.b) a 3.2.c) Zmluvy sa dopĺňa novým slovom 
„zaväzuje“. 

 

2. Záverečné ustanovenia 

2.1. Tento dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

2.2. Tento dodatok možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou 
číslovaných ďalších dodatkov  zmluvy, podpísaných oboma zmluvnými stranami.   

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený týmto dodatkom sa spravuje 
Obchodným zákonníkom. 

2.4. Ak by niektoré ustanovenia tohto dodatku boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť 
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije 
úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku. 

2.5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, jeden pre Organizáciu a tri pre 
Realizátora. 

2.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho 
za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že tento dodatok zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ho podpisujú. 

2.7. Zostávajúce ustanovenia zmluvy, neupravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené 
v platnosti. 

 

V Bratislave dňa ..............2017 

 

 

__________________________________________ 

JUDr. Ing. Michal Bartók                                                                                  

riaditeľ 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 

 

 

__________________________________________ 

Mgr. Daniela Jaslovská  

predsedníčka    

Slovenská živnostenská komora 

  

 

 


