Prešovská rozvojová agentúra

DODATOK č. 1
K Zmluve o dodaní služby č. 1/2015
uzatvorený podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Článok I.
Účastníci zmluvy
1. Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná
Zastúpená:

Prešovská rozvojová agentúra / PRERAG
Hlavná 111, 080 01 Prešov
37885456
2022369437
neplatca

registrácia na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02,
zo dňa 20.3.2007, právoplatnosť odo dňa 23.3.2007
Ing. Iveta Stromková, generálna riaditeľka

(ďalej len „obstarávateľ“)
2. Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu / IBAN:
registrácia:
Zastúpená:

Privatpress, s.r.o.
Jarková 2, 080 01 Prešov
31724434
2020524154
Unicredit bank, a.s., pobočka Prešov
SK1411110000001166737007
OR Okresný súd Prešpv, Odd.:Sro Vložka č.:2915/P
RNDr. Adriena Šmihulová, šéfredaktorka, konateľka

(ďalej len „dodávateľ “ a spolu s obstarávateľom „ účastníci zmluvy“)
uzatvárajú
tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní služby č. 1/2015 zo dňa 30.11.2015, ktorým sa
menia identifikačné údaje v čl I bod 1, a to sídlo spoločnosti a priezvisko u osoby, ktorá
uvedenú spoločnosť zastupuje. Všetky ostatné články a body zmluvy ostávajú nezmenené
a v platnosti. Uvedené zmeny sú v platnosti od 2.9.2016.

Prešovská rozvojová agentúra
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých obstarávateľ
obdrží jeden exemplár a dodávateľ jeden exemplár.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

týmto dodatkom sa

riadia

príslušnými

3. Zmeny a doplnky je možné urobiť len písomne vo forme dodatkov so súhlasom oboch
účastníkov.
4. Dodatok k Zmluve nadobúda účinnosť a platnosť dňom jeho podpisu obidvoma
účastníkmi.
5. Obidvaja účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok č. 1 k Zmluve podpísať, že
si ho prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
V Prešove, dňa 13.9.2016

.....................................................
Ing. Iveta Stromková
Prešovská rozvojová agentúra

...................................................................
RNDr. Adriena Šmihulová
Privatpress, s.r.o.

