
DODATOK č. 2 
-~·/ 

-- ku KONTRAKTU 
uzatvorenému dňa 14. decembra 2017 na základe uznesenia vlády SR č. 137/2002 bod 

8.1 

Zadávateľ 

Sídlo 
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu - IBAN 
IČO 
(ďalej len „zadávateľ") 

a 

Riešiteľ 
Sídlo 
štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu- lBAN 
IČO 
( ďalej len „riešiteľ) 

Číslo u zadávateľa: ZML- 3-45/2017-400 
Číslo u riešiteľa: 1421/2017 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 
Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 
Štátna pokladnica 
SK4681800000007000072444 
00166197 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
Tibor Papp, PhD., riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK3801800000007000088737 
00003964 

(zadávateľ a riešiteľ spolu ako „účastníci kontraktu") 

Preambula 

Úloha č. 700-6 „Výskum a štúdia v oblasti produkcie bytových služieb" 

V zmysle zadaných čiastkových úloh v rámci výskumnej úlohy č. 700-6 pre rok 2018 
je potrebné pripraviť odhad imputovaného nájomného pomocou stratifikačnej metódy za roky 
2015, 2016. Táto metóda vyžaduje, aby boli k dispozícii spoľahlivé informácie o skutočne 
platenom trhovom nájomnom za bývanie. štatistický úrad SR potrebnými informáciami 
nedisponuje. 

Dáta o cenách prenájmu nehnuteľností určených na bývanie budú obsahovať údaje o 
priemernej, najnižšej a najvyššej predajnej cene prenájmu nehnuteľnosti ; priemernej, 
najnižšej a najvyššej predajnej cene prenájmu za m2 nehnuteľnosti a počet realizovaných 
transakcii na úrovni okresov v členení na nové a existujúce nehnuteľnosti, rodinné domy a 
byty a podľa počtu izieb. 

Údaje sú požadované za rok 2016. Predmetné údaje zabezpečí v zmysle tohto 
dodatku č. 2 ku KONTRAKTU riešiteľ. V čase zadávania predmetnej úlohy neboli tieto 
skutočnosti účastníkom kontraktu známe, a preto v súlade s čl. VIII bodom 8.1 KONTRAKTU 
uzatvoreného dňa 14. decembra 2017 na základe uznesenia vlády SR č. 137/2002 bod 8.1 
(ďalej len „kontrakr) sa účastníci kontraktu dohodli na tomto dodatku č. 2: 



Čl. 1 
Predmet dodatku 

1. V čl. 111. bode 3.1 kontraktu sa pôvodná suma 
"627.200,- €" nahrádza novou sumou „629.600,- €". 

finančných prostriedkov 

2. Čl. III. bod 3.2 kontraktu sa doplňa o nové písmeno c), ktoré znie nasledovne: 
„c) Riešiteľ sa zaväzuje zabezpečiť údaje definované v Preambule tohto dodatku č. 2 
tak, aby mohol splniť úlohy č. 700-6 „Výskum a štúdia v oblasti produkcie bytových 
služieb" v stanovenom termíne. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi platbu 
finančných prostriedkov v celkovej výške 2.400,- € určených na obstaranie informácii 
nevyhnutných pre splnenie úlohy č. 700-6 „Výskum a štúdia v oblasti produkcie bytových 
služieb" , a to najneskôr do 5 pracovných dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
dodatku č. 2. 

Čl. 111 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami účastníkov 
kontraktu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu a je vyhotovený v štyroch 
exemplároch, po dvoch pre každého účastníka kontraktu. 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 

1 O -07- 2018 

B~ ~ ~ 
Bratislava 

1 D -07- 2018 
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