
DODATOK č. 2 
ku Kontraktu na rok 2020 č. 01/2020  (ďalej len „dodatok“) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

I. 
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 
Názov:    Národný bezpečnostný úrad  
Sídlo:    Budatínska 30, 851 06 Bratislava  
Štatutárny orgán:  JUDr. Roman Konečný, riaditeľ  
IČO:    36061701  
DIČ:    2021594245  
IBAN:    SK04 8180 0000 0070 0063 5024  
ďalej len „úrad“ alebo „zadávateľ“ 
 
a  
 
Názov:    Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti  
Sídlo:    Na Družstvo 125, 916 25 Brunovce  
Štatutárny orgán:  Ing. Ivan Makatura, generálny riaditeľ  
IČO:    52839052  
IBAN:    SK91 8180 0000 0070 0063 9084  
ďalej len „Kompetenčné centrum“,  alebo „riešiteľ“  
 

II. 
PREDMET DODATKU 

 
Kontrakt na rok 2020 č. 1/2020 (ďalej len „kontrakt“) uzatvorený dňa 17. januára 2020 medzi 
účastníkmi kontraktu sa podľa článku 7 bod 1. kontraktu mení a dopĺňa takto: 

 
1. V článku 2 bod 2. kontraktu sa dopĺňa nové písmeno i), ktoré znie nasledujúco: 

„i) poskytovanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností zriaďovateľa,“ 
 

2. V článku 2 bod 2. kontraktu sa dopĺňa nové písmeno j), ktoré znie nasledujúco: 
„j) plnenie činností týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti podľa pokynov zriaďovateľa:   
- zabezpečovanie certifikácie audítorov kybernetickej bezpečnosti, 
- realizácia auditu kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2019 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti.“ 
 

3. V článku 2 kontraktu sa dopĺňa nový bod 4., ktorý znie nasledujúco: 
„4. Úrad navyšuje príspevok zo štátneho rozpočtu v prospech Kompetenčného centra o sumu 
50 000 EUR, (slovom: päťdesiattisíc eur), t. j. na celkovú sumu 295 912 EUR  
(slovom: dvestodeväťdesiatpäťtisícdeväťstodvanásť eur).  
 

4. V článku 2 kontraktu sa body 4. až 7. označujú ako body 5. až 8. 
 

5. V článku 4 kontraktu sa dopĺňa nový bod 2., ktorý znie nasledujúco: 
„2. Vzhľadom na navýšenie príspevku zo štátneho rozpočtu v prospech Kompetenčného centra 
v súlade s článkom 2 bod 4. kontraktu, úrad zabezpečí ďalšie financovanie predmetu kontraktu 



definovaného v článku 2 kontraktu príspevkom zo štátneho rozpočtu v celkovej výške  
50 000 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur).“ 
 

6. V článku 4 kontraktu sa body 2. až 7. označujú ako body 3. až 8. 
 

7. Článok 4 bod 6. písm. a) kontraktu sa mení nasledujúco:  
Vkladá sa nový odsek, ktorý znie nasledujúco: 
 
„- zostatok celkového objemu finančných prostriedkov podľa bodu 2. tohto článku kontraktu 
bude poskytnutý najneskôr do 15. augusta 2020, a to na účet Kompetenčného centra uvedeného 
v záhlaví tohto kontraktu.“  

 
 

III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok sa považuje za uzatvorený dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

účastníkov kontraktu a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Tento dodatok zverejnia obaja účastníci kontraktu na svojej webovej stránke. 
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre úrad a jeden 

pre Kompetenčné centrum.  
 
 
 
V Bratislave dňa ....... ................  V Bratislave dňa .....................  

 
 
 
 

Národný bezpečnostný úrad  Kompetenčné a certifikačné centrum 
kybernetickej bezpečnosti  

JUDr. Roman Konečný  
riaditeľ  

Ing. Ivan Makatura  
generálny riaditeľ  

 


