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Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    Obec Borčany 

Sídlo:    Borčany 77, 956 36 Borčany 

IČO:    31823050 

DIČ:    2021074561 

Zastúpený:    Ing. Jaroslav Kopčan, starosta obce 

IBAN:    SK29 0200 0000 0000 2542 4192 

Bankové spojenie:    VÚB banka, a. s.  

   (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ:     PROROZVOJ, s. r. o. 

Sídlo:       Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava 

IČO:     50 451 022 

DIČ:     2120 3643 34 

Zastúpenie:      Ing. Martin Gregor, konateľ spoločnosti 

IBAN:     SK97 8330 0000 0024 0105 1860 

Bankové spojenie:     Fio banka, a.s.    

   

   (ďalej len „poskytovateľ“) 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

2.1  Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných častí zmluvy. 

2.2      Tento dodatok upravuje časť zmluvy čl. 4 bod 4.2 

a) Zmena čl. 4 bodu 4.2 Pôvodné znenie: Poskytovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi 
faktúru, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi nasledovne:  

a) faktúru vo výške 100 % z ceny uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy vystaví Poskytovateľ do 30 
dní po ukončení poskytovania služby v zmysle bodu 2.2 písmen a) až m) tejto zmluvy.  

Poskytovateľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru v 2 vyhotoveniach. 

Navrhované znenie: Poskytovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru, ktorá musí 
obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi nasledovne:  

a) faktúru v rámci maximálnej ceny uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy vystaví Poskytovateľ po 
ukončení poskytovania jednotlivých častí služby v zmysle bodu 2.2 písmen a) až n) tejto zmluvy 
a to buď na základe splnenia alikvotnej časti písmen a) až n) tejto zmluvy a/alebo po ukončení 
poskytovania služieb a splnení povinností Poskytovateľa. Alikvotná časť faktúry bude 
definovaná Poskytovateľom a bez súhlasu Objednávateľa nebude faktúra vystavená.  

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade so zákonom č. 546/2010 
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.2 Zmluva a dodatok môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe 
dohody oboch zmluvných strán. 

8.3 Tento dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie 
a poskytovateľ jedno vyhotovenie zmluvy. 

8.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, bez 
akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe 
žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že si zmluvu 
riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 V .........................., dňa ..................... V Bratislave, dňa 30.11.2020 

 

 

 

--------------------------------------------   

            Za Poskytovateľa    Za Objednávateľa 

 


