
Číslo z centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 123/2021 

 

DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ MARKETINGOVEJ A MEDIÁLNEJ KAMPANE 

na prezentáciu produktu cestovného ruchu „Svätomariánska púť – Svetlo z východu“ 
č. 725/2021/OPR 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ a „dodatok“) 

 
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 
sídlo:    Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37 870 475  
Štatutárny orgán :  PaedDr. Milan Majerský, PhD.,  – predseda PSK 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Bežný účet -IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0051 9082  

(v ďalšom len ako „Objednávateľ“ ) 
 

a 

Poskytovateľ: 
Obchodné meno: ZEBRA STUDIO s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice 
IČO:   52 158 349 
DIČ: 2120921352 
IČ DPH:    SK2120921352 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 71493/L  
V mene spoločnosti koná: Adam Harkabus, Ing. Tibor Lettrich  
IBAN: SK40 0900 0000 0051 5405 4610 

 
(v ďalšom len ako „Poskytovateľ“ ) 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve zo dňa 05.05.2021 podľa § 18 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov , ktorým nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny, za 

nasledujúcich podmienok: 

 

ČLÁNOK 1. 

Pôvodné znenie Článku 3.4 bod 3.4.1 zmluvy sa mení nasledovne: 

3.4 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.4.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni 

zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Zmluva stratí účinnosť v prípade, že Riadiaci orgán (Poskytovateľ NFP) neschváli predmetné verejné 

obstarávanie. 
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ČLÁNOK 2. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží tri 

(3) rovnopisy a Poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich 

skutočnej a slobodnej vôli, pripájajú vlastnoručne podpisy ich oprávnených zástupcov. 

 

 

 

Objednávateľ 

V Prešove 

Dňa 28.6.2021 
 

Poskytovateľ  

V Turčianskych Tepliciach  

Dňa 29.6.2021 

 
 

_________________________________ 
Za Prešovský samosprávny kraj 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. - predseda 

 
 

_________________________________  
Za ZEBRA STUDIO s.r.o.  
Adam Harkabus, v.r. – konateľ 
Ing. Tibor Lettrich, v.r. - konateľ 

 

 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 29.06.2021  

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 30.06.2021            


