
DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU 
uzatvorenému na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002 bodu B.1 

Číslo u zadávateľa: ZML-3-66/2021-400 

Zadávateľ 

Sídlo 
štatutárny orgán 
Bankové spojenie 
Číslo účtu - IBAN 

IČO 

(ďalej len „zadávate!"') 

Riešiteľská organizácia 
Sídlo 
Štatutárny orgán 

Bankové spojenie 
Číslo účtu- IBAN 
IČO 

Číslo u riešiteľskej organizácie: 471/2021 

ČI.I 
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

Ing. Peter Peťko, MBA, predseda úradu 
Štátna pokladnica 
SK46 8180 0000 0070 0007 2444 

00166197 

a 

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

Štátna pokladnica 

SK30 8180 0000 0070 0008 8737 

00003964 

(ďalej len „riešiteľská organizácia") 

(zadávateľ a riešiteľ spolu ako „účastníci kontraktu") 

sa v súlade s čl. IX bodom 9.1 kontraktu uzatvoreného 27. decembra 2021 na základe uznesenia 
vlády SR č. 137/2002 bodu B.1 (ďalej len „kontrakt") dohodli na tomto dodatku. 

Čl. II 
PREDMET DODATKU 

2.1 V Čl. IV bode 4.1 kontraktu sa suma .720.440,00 eur" nahrádza sumou „786.840,00 eur". 

2.2 V prílohe č . 1 kontraktu sa za riadok označený číslom úlohy „900-12/5" vkladajú nové 
riadky označené číslom úlohy „900-13" až „900-13/4, ktoré znejú: 

Postcenzus v kontexte 
900-13 pripravovaného nariadenia 28.2.2023 20 3320 66400 lvančíková Lučeničová 

ESOP 

Analýza relevantných AZU pre 
d~mografické premenné 

900-13/1 
"Udaje o vzdelaní matky a otca 

31.12.2022 
pri deťoch zomretých do 1 
roka", "Krajina narodenia 
ženícha a nevesty", "Krajina 

1 



narodenia rozvádzajúcich sa 
manželov" 

Algoritmy a. výpočet hodnôt 
dem. prem. "Udaje o vzdelaní 
matky a otca pri deťoch 
zomretých do 1 roka", "Krajina 

900-13/2 narodenia ženícha a nevesty", 
28.2.2023 "Krajina narodenia 

rozvádzajúcich sa manželov" 
pre rok 2021 do úrovne obcí 
v databáze ORACLE v 
štruktúre KBD 
Analýza relevantných AZU pre 
ekonomické premenné 

900-13/3 
"Súčasná ekonomická aktivita", 

31 .12.2022 "Postavenie v zamestnaní", 
"Odvetvie ekonomickej 
činnosti" 

Algoritmy a. výpočet hodnôt 
ekonom. prem. "Súčasná 
ekonomická aktivita", 

900-13/4 "Postavenie v zamestnaní", 
28.2.2023 

"Odvetvie ekonomickej 
činnosti" pre rok 2021 do 
úrovne obcí v databáze 
ORACLE v štruktúre KBD 

2.3 V prílohe č. 1 kontraktu v poslednom riadku označenom slovom „SPOLU" sa slovo „217" 
nahrádza slovom „237" a suma „720440" sa nahrádza sumou ,,786840". 

Čl. III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Dodatok zverejnia účastníci kontraktu na svojich webových sídlach do siedmych dní od 
podpísania dodatku oboma účastníkmi kontraktu. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každého účastníka 

kontraktu. 

3.3 Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 

Bratislava 24. 11 . 2022 

Ing. Peter Peťka, MBA 
predseda Štatistického úradu SR 

Bratislava 24. 11 . 2022 

Tf r Papp, PhD. 
ria ~teľ INFOSTAT-u 
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