
DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí vzdelávacích služieb č. 03122014
uzatvorená podľa § 409 a nás!. obchodného zákonníka

uzatvorená medzi

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Telefón:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:

Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica
048/4135237-8
00396869
2021554172
Štátna pokladnica
7000108486/8180
PhDr. Mária Sochorová, riaditeľka

DODÁVATEĽ:
Sídlo:
Telefón:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpeni:
Zapísaní v registri:

MIVASOFT, spol. s. r. o.
M. R. Štefánika 67/14, 927 O 1 Šaľa
031/780 19 13
36289906
2022159667
SK2022159667
ČSOB
4003377741/7500
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 18335/T

Zmluvné strany s dohodli na uzatvorení Dodatku Č. 1 (ďalej len Dodatku) ku Zmluve
o poskytnutí vzdelávacích služieb uzatvorenej 03. 12.2014 (ďalej len Zmluva) v tomto zneni:

PREDMET DODATKU

Týmto dodatkom sa mení Čl. 3 Termín a harmonogram dodávky, Bod 3.1. zmluvy
nasledovnex.Predmet zmluvy bude dodávaný v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy max.
do termínu ukončenia zmluvy o NFP s názvom "Škola priatel'ská študentom, kód projektu ITMS:
2611 013063 l."

Týmto dodatkom sa mení Čl. 9 Záverečné ustanovenia, Bod 9.3. zmluvy o zmene miesta
zverejnenia nasledovne:" Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa."

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom Č. 1 zostávajú v platnom
pôvodnom znení.

2. Dodatok je možné meniť a dopÍňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných
strán.

3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a jeden pre
dodávateľa.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená, že Dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný
a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.



V Banskej Bystrici, dňa . V Šali, dňa 27.01.2015

Za objednávateľa Za dodávateľa

PhDr. Mária Sochorová, riaditeľ školy Ing. Miroslav Vančo, konatel' spoločnosti


