
Dodatok číslo 2 k Zmluve o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 
medzi: 

 
 
Obchodné meno:    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:     Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Motlová - riaditeľka 
IČO:     00 681 385 
DIČ:     20 20 79 64 15  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK84 8180 0000 0070 0006 5164 
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo aj „VÚDPaP“) 
 
a 
 
Obchodné meno:    M7 s.r.o. 
Sídlo:     Štúrova 11, 811 02  Bratislava 
Štatutárny orgán:   Ing. Ľuboslav Janovec – konateľ spoločnosti 
IČO:     35 853 123 
DIČ:     20 21 61 25 27 
Bankové spojenie:   Tatrabanka, a. s. 
IBAN:     SK65 1100 0000 0029 2090 6402 
 
(ďalej ako „Poskytovatelia“ alebo aj „M7“) 
(Nadobúdateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 
 
 
 
 

Preambula 
 

  
 Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. decembra 2019 Zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá sa stala účinnou 
dňa 03. januára 2020, a predmetom ktorej bolo poskytovanie Služieb uvedených v odseku 2.2 Zmluvy M7 
v prospech VÚDPaP. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30. decembra 2020 Dodatok číslo 1 k Zmluve o poskytovaní 
služieb (Zmluva o poskytovaní služieb v znení jej Dodatku číslo 1 ďalej ako „Zmluva“). Podľa ustanovenia odseku 
8.4 Zmluvy, Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok číslo 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (ďalej ako 
„Dodatok“). 

 
 
 
 

Článok I. 
Predmet Dodatku 

 
 

1.1 Pôvodné znenie odseku 7.1 Zmluvy sa nahrádza novým, ktoré znie: 
„Platnosť a účinnosť Zmluvy je dohodnutá na dobu určitú do 31. mája 2021“ 

1.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien. 
 
 
 
 
 
 



Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

2.1 Tento Dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 
Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

2.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zo Zmluvných strán. 
2.3 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a znak súhlasu s jeho obsahom ho 

podpísali. Svojim podpisom potvrdzujú, že Dodatok neuzavreli v tiesni, pod nátlakom ani za nápadne 
nevýhodných okolností. 

 
 

 
V Bratislave, dňa .........................    V Bratislave, dňa .........................   
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________   
      Výskumný ústav detskej          M7 s.r.o. 
    psychológie a patopsychológie    Ing. Ľuboslav Janovec, konateľ 
  Mgr. Janette Motlová – riaditeľka     Poskytovatelia  
                Objednávateľ          

   
 


