
Dodatok číslo 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác č.13/2018 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), (ďalej ako  „Dodatok“) 

 

 
uzatvorená medzi 
 
Názov:    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:    Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
IČO:    00 681 385 
DIČ:    20 20 79 64 15 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK 12 8180 0000 0070 0063 0127 
Štatutárny orgán:                        Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 
Právna forma:   štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  
(ďalej ako „Objednávateľ“)  
 
a  
 

Obchodné meno:  ĽUDMILA, s.r.o.  

Sídlo:    Krušetnica 14, 029 54  Krušetnica 

IČO:    36 421 774 

DIČ:    20 21 87 28 09 

IČ DPH:    SK 20 21 87 28 09 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.   

IBAN:    SK24 7500 0000 0040 2483 0314      

Spoločnosť zastúpená:    PhDr. Igor Janckulík – konateľ spoločnosti  

Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 
15322/L    

(ďalej ako  „Dodávateľ“) 

(spolu ďalej ako  „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Článok I. 
Predmet Dodatku 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác (ďalej ako 

„Zmluva“) v znení jej Dodatku číslo 1 (ďalej ako „Dodatok číslo 1“), predmetom ktorej bol 
odplatný výkon upratovacích a čistiacich prác pre Objednávateľa Dodávateľom, a Dodatku 
číslo 2 (ďalej ako „Dodatok číslo 2“), predmetom ktorého bolo predĺženie trvania Zmluvy. 

1.2 Zmluvné strany sa v zmysle Článku 9, odseku 2 Zmluvy dohodli na tomto Dodatku, predmetom 
ktorého je zmena bankového účtu Objednávateľa uvedeného v záhlaví Zmluvy. Pôvodný číslo 
bankového  účtu  SK13 8180 0000 0070 0006 5164 sa účinnosťou tohto Dodatku č. 3 mení na 
SK 12 8180 0000 0070 0063 0127. Dôvodom zmeny čísla bankového účtu je zmena zdrojov 
financovania Dodávateľom poskytovaných služieb, a to z Národného projektu „ 
Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“. 

1.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku číslo 1 a Dodatku číslo 2 zostávajú 
nezmenené.  

 



Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, v znení Dodatku číslo 1 a Dodatku číslo 2, a 

nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 
po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade 
s ustanovením § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení, v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník 
v platnom znení.  

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, dva (2) sú určené pre Objednávateľa a 
jeden (1) pre Dodávateľa. 

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho 
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, v predpísanej forme, na znak čoho 
tento dodatok podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave, dňa ................. 2021   V Bratislave, dňa ...................... 2021 
 
 
 
Za Objednávateľa:     Za Dodávateľa: 

 
 
 

............................................... 
    Mgr. Janette Motlová 

............................................... 
      PhDr. Igor Janckulík 

                riaditeľka                                                                           konateľ spoločnosti 
 

 


