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Dodatok č. 1  k Zmluve o poskytnutí služieb č. 201902 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Čl. 1  

Zmluvné strany 

1.1. Názov:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Sídlo:  Strojárenská 3, 040 01 Košice 

Zapísaná:  v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

číslo OVVS/10/2003 

IČO:   31 257 402 

DIČ:   202 173 4902 

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK22 5600 0000 0004 4719 2002 

Zastúpená:   Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2. Názov:  EVENTINO s.r.o. 

Sídlo:  Branisková 5, 040 01 Košice 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 31010/V 

IČO:   46 902 848 

DIČ:   202 364 2335 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA s.r.o. 

Číslo účtu:   SK44 1100 0000 0029 4400 7524 

Zastúpená:  Ing. Pavol Miroššay, konateľ 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Článok 2 

Preambula 

2.1 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    

Článok 3 

Predmet dodatku 

3.1 Predmetom dodatku je v nadväznosti na článok 9 bod 9.2 Zmluvy o poskytnutí služieb úprava 

článku 3 bodu 3.1 Zmluvy o poskytnutí služieb. Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza 

novým znením:  

Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy priebežne do termínu 

ukončenia projektu – 30.6.2020 od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
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3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb nedotknuté týmto dodatkom ostávajú 

nezmenené. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po 

podpise jeden rovnopis. 

9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im 

nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. 

Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.   

 

 

   V Košiciach,  28.2.2020 

 

     ............................................................        ............................................................ 

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., za objednávateľa                  Ing. Pavol Miroššay, za poskytovateľa 

 


