:

DODATOK Č. 1
k Zmluve zo dňa 23. 10. 2018 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“)
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov:
Inovitum, s.r.o.
Sídlo:
Riečna 526/53, 010 04 Žilina
Štatutárny orgán:
Ing. Michal Janovčík, PhD., konateľ
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:
Ing. Michal Janovčík, PhD., konateľ
IČO:
47 539 691
IČ DPH:
SK2023967286
IBAN:
SK9483300000002000545704
Zapísaný v:
OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 60991/L
Verejný obstarávateľ podľa § 8 zákona č.343/2015 Z. z.
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Názov:
kave s.r.o.
Sídlo:
Legionárska 1, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán:
Mgr. Juraj Kavecký
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:
Mgr. Juraj Kavecký
IČO:
45 945 250
IČ DPH:
SK 2023177376
IBAN:
SK24 1100 0000 0029 2785 0691
zapísaný v :
OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 53941/L
(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná
strana“)
Článok I.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:
Článok II. Čas, miesto plnenia a spôsob plnenia zmluvy bod 1. zmluvy sa nahrádza nasledovným
znením:
1.

Obdobie poskytovania, t.j. zabezpečenie nájmu priestorov a zabezpečenie
občerstvenia pre účastníkov vzdelávania je od 25.10.2018 do 31.7.2022.
Článok II.

Tento dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, 2 (dva) rovnopisy pre objednávateľa a 1
(jeden) rovnopis pre dodávateľa. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok
podpísať, že svoju vôľu podpísať tento dodatok prejavili slobodne a vážne, že tento dodatok nebol
uzatvorený v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za
dostatočné, zrozumiteľné, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V ......................., dňa...........................

V ......................., dňa...........................

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

......................................
Ing. Michal Janovčík, PhD.
konateľ

.......................................
Mgr. Juraj Kavecký
konateľ

