
Číslo z centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 120/2020 

 

Dodatok č.2  k Zmluve o dielo č.784/2018/DINTERREG 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov  

 

Zmluvné strany 

 

DODÁVATEĽ: 
 
Adin, s.r.o. 
sídlo: Dubová 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Mgr. Róbert Vico, konateľ 
IČO: 36490121 
DIČ: SK 2021768221 
Finančná inštitúcia:  Tatrabanka, a.s.,  pobočka Prešov, Hlavná 107 080 01 Prešov 
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2203 8299 

 
 
a 
 
OBJEDNÁVATEĽ: 
 
Prešovský samosprávny kraj 
sídlo:  Nám. Mieru 2, 080 01  Prešov 
Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Finančná inštitúcia: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
            SK37 8180 0000 0070 0025 3026 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 

 

 

PREAMBULA 

Účelom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.784/2018/DINTERREG  (ďalej len „Dodatok“) je 
úprava času dodania tovaru v zmysle zmluvných podmienok a  doby trvania a skončenia 
zmluvného vzťahu.   
 



I.  

Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvorenom v súlade s článkom XI. ods. 2 Zmluvy o dielo 

č.784/2018/ DINTERREG ( ďalej len „Zmluva“), je dohoda Zmluvných strán o zmene 

Zmluvy v nasledujúcom rozsahu : 

1.1  článok  III. Miesto a čas dodania tovaru , druhá veta sa mení  a dopĺňa v časti 

banner a publikácia nasledovne:  

Podľa jednotlivých požiadaviek verejného obstarávateľa dodá tovar: 

• Banner do 30.09.2021 

• Publikácia do 30.09.2021 

  1.2  článok  VIII. Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu, ods.1 sa mení a znie  

                        nasledovne:  

            Zmluva je uzavretá na dobu určitú do riadneho odovzdania tovaru   

                     objednávateľovi, najneskôr do 30.09.2021. 

1.3   článok IX. Záverečné ustanovenia, ods.2, tretia veta sa vypúšťa. 

 
II. 

 Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej 

stránke Objednávateľa.  

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti 

v pôvodnom znení. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, jeho obsahu 

porozumeli,  je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho  vlastnoručne podpísali. 

4. Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých 3 

vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie Dodávateľ. 

 
 
V Prešove,  dňa  
 
 
 
 
   v. r.         v. r. 
-----------------------------------------------    ------------------------------------------ 
       PaedDr. Milan Majerský, PhD.              Mgr. Róbert Vico 

            za objednávateľa          za dodávateľa 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 27.10.2020 
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 28.10.2020 


