Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytovanie služieb
zo dňa 13.08.2013
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
tel./fax
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Mgr. Erika Oravcová - starostka obce
00 328 855
20 20 500 548
VÚB, a.s., pobočka Rožňava
28327582/0200
+421 58798 114
erikaoravcovadlj@gmail.com

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CONSULTING PhDr. Ďurný, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Pov. Bystrica
Ing. Boris Ďurný - konateľ
36330132
2021742646
Tatra banka, a.s.
2620784554/1100
Okr. súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14017/R
0904535341
consultingphdrdurnysro@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
Obchodný register
tel.
e-mail
(ďalej len „Poskytovateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“):
ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom
zmluvy, uzavreli nasledovný Dodatok č. 2 :

A. Predmet dodatku
I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva na poskytovanie služieb zo dňa 13.08.2013 sa mení
a dopĺňa v článku II. Miesto a čas plnenia v bode 2.2, ktorý po zmene a doplnení znie
nasledovne :
2.2

Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy poskytne do 100 kalendárnych dní.
Táto lehota uvedená v dňoch sa počíta odo dňa začatia prvého školenia/seminára do
dňa, kedy sa celý rozsah predmetu zákazky ukončí záverečnou konferenciou. Lehota sa
viaže na všetky školenia, avšak práve s výnimkou okruhu 13) Záverečná odborná
konferencia. Tá sa uskutoční ku koncu roka 2014.

II. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva na poskytovanie služieb zo dňa 13.08.2013 sa
mení a dopĺňa v článku V. Doba platnosti zmluvy v bode 5.1, ktorý po zmene a doplnení znie
nasledovne :
5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to maximálne na 16 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti.
B. Záverečné ustanovenia

II. Všetky ostatné body Zmluvy na poskytovanie služieb zo dňa 13.08.2013 na ktoré sa
nevzťahuje tento dodatok zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení. Zmluva v zmysle
uvedených zmien, t. j. tento dodatok, sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
III. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho
ho vlastnoručne podpísali.

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

V Považskej Bystrici dňa .........................

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

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

Objednávateľ
Obec Stratená
zast.: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce

Poskytovateľ
CONSULTING PhDr. Ďurný, s.r.o.
zast.: Ing. Boris Ďurný, konateľ
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