
Dodatok č. í
k Zmluve o spolupráci č. UNMsl0429712020-111 01684212020

(d'alej len,,Dodatok")

medzi

ĺ/2f }o21

Úrad pre normatizáciu, metrológiu a skúšobnĺctvo Stovenskej
republiky
Štefanovičova 3, P' o. Box 76, 81o 05 Bratislava 15
Katarína Surmíková Tatranská, MBA - predsednĺčka úradu
30 810 710
2020850711
sK2020850711 registrácia podl'a $ 7 zákona č.22212004 Z. z.
o DPH
Štátna pokladnica
sK39 8180 0000 0070 0006 8787
UNMS/00695|2021 -1 I I - 00417312021

Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 195317,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický - primátor mesta
00306185
2021024049
sK2021024049 registrácia podľa $ 7 zákona č. 22212004 Z' z'
o DPH
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
sK48 1111 0000 0066 2784 9005

Názov:

Sídlo:
Zastúpený:
lČo:
D!Č:
lČ opH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Čĺslo Dodatku:
UNMS SR nie je platitel'om DPH

(ďalej len ,,|JNMS SR")

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
lČo:
DlČ:
lČ opH:

Bankové spojenie:
IBAN:

a

(ďalej len,,spolupracujúci subjekt")

(UNM9 SR a spotupracujúci subjekt ďalej spotu ako ,,zmluvné strany" a jednottivo ,,zmluvná
strana")

čl. l
PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o spolupráci
č. UNMS/O429712020-111 01684212020, ktorú uzatvorili dňa 27.o1.2021 (d'alq len ,,Zmluva"),
nakol'ko na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu došlo k zmene národného projektu

Zavádzanie a podpora manaŽérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorej súčasťou je

1

T



aj zmena rozsahu poskytnutých hodín konzultácií v organĺzáciách verejnej správy
implementujÚcich model CAF prostredníctvom CAF centra.

ct. il
PREDMET DODATKU

V článku 2 odseku 1 sa vypÚšťa znenie písm. a) a nahrádza sa nasledovným znením:

,,a) poskytnút' spolupracujÚcemu subjektu školiacu, konzultačnú a posudzovatel'skú činnosť
v rámci implementácie modelu CAF celkovo v rozsahu max' 169 h,".

čI. llI
zÁvenečNÉ UsTANoVENlA

1' Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti
a účinnosti.

2' Tento Dodatok je uzatvorený dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami, ak
oprávnenĺzástupcovia obidvoch zmluvných strán nepodpĺšu túto zmluvu v ten istý deň, tak
rozhodujúcije deň neskoršieho podpisu. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou
v zmysle ustanovenia $ 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, ktorá v zmysle $ 47a ods. '1 občianskeho zákonníka nadobudne účinnost'dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, ktoré majú platnost' originálu. KaŽdá
zmluvná strana dostane dva rovnopisy podpĺsané zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4' Zmluvné strany si Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, Že
vyjadruje ich vôl'u, ktorá je slobodná, váŽna abez omylu anaznak sÚhlasu ju vlastnoručne
podpisujú'

Za UNMS SR: Za spolupracujúci subjekt:

V Šali, an"'.''/.i!''|'''i!il'''.
2 7, APR z0li
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nská, MBA Belick

V Bratislave, dňa
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úradu m


