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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 97/2021 

 

Dodatok č. 2 

k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. 698/2021/OZ zo dňa 29.3.2021 

uzatvorený v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi nižšie 

uvedenými účastníkmi a za nižšie uvedených podmienok:  

 

 

 

 

1 Prešovský  samosprávny kraj 

 Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

            Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, predseda 

 IČO: 37870475 

            DIČ: 2021626332  

            Zástupca oprávnený na konanie v organizačných veciach vyplývajúcich zo zmluvy             

            kontaktná osoba: MUDr. Jozef Tekáč, MPH 

Telefón: +XXXXXX 

E-mail: XXXXXXXX 

  

(ďalej len „organizátor“)  

 

a 

 

 

2 PRO SAN-MR, s.r.o. 

Sídlo: 069 01 Snina, Komenského 2655/5 

Zastúpenie: MUDr. Monika Rybakovová, konateľ 

IČO: 52 434 231 

DIČ: 2121017173 

Číslo registra: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 38371/5 

Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. 

IBAN: SK04 0200 0000 0041 0897 5553 

Kontaktná osoba: MUDr. Monika Rybakovová 

Telefón: +XXXXXXX 

E-mail: XXXXXXX 

 

            (ďalej len „poskytovateľ“)    

 

 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

 

sa v súlade  s čl. X. bod 2. Zmluvy o spolupráci  č. 698/2021/OZ zo dňa  29.3.2021 dohodli na 

uzatvorení dodatku č. 1  v nasledujúcom znení: 
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 I.  

Predmet dodatku č. 2  

 

 

1. V Čl. VIII. Trvanie zmluvy  sa mení bod 1 a  znie: 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  do 31.7.2021. 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 2 

 

1. Tento dodatok č. 2  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle organizátora. 

 

2. Tento dodatok č. 2  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

organizátor dostane tri rovnopisy a poskytovateľ  dostane jeden rovnopis. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili 

ho slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, a na znak 

toho, že obsah dodatku č. 2  zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho oprávnení 

zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísali.   

 

 

V  Prešove  dňa .......23.6.2021                            V ....Prešove......, dňa .....23.6.2021  

 

 

 

 

Organizátor Poskytovateľ 

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

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja 

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

PRO SAN, s.r.o 

v. r. MUDr. Monika Rybakovová, konateľ 

  
 

 

Tento dodatok bol zverejnený na webovom sídle PSK dňa: 29.6.2021 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 30.6.2021 
 


