DODATOKč.l

k Zmluve o poskytovaní služieb

č.

0152/2011 zo

dňa

28.04.2011

čl. I.
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ
Obchodné meno :
Sídlo:

EUROFORMES, a.s.
Vysokoškolákov 41 , 01008 Žilina
IČO:
36426288
SK 2021934002
IČDPH:
DIČ:
2021934002
Zastúpený
Ing. Rastislav Horvát - člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
262107303311100
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10645/L
(ďalej

len "poskytovatel"')

2. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO :
DIČ:

Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej

MESTO TRENČíN
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
00312037
2021079995
Mgr. Richard Rybníček, primátor
DEXIA banka Slovensko, a.s. , pobočka Trenčín
060053600 l 15600

len "objednávatel"')

čl. II
Preambula

V zmysle Čl. VIII - Záverečné ustanovenia bodu 8.5 Zmluvy o poskytovaní služieb
uzatvorenej dňa 28.04.2011 sa zmluvné strany dohodli na doplnení rozsahu služieb, ktoré sa
poskytovateľ zaväzuje realizovať pre objednávateľa v zmysle predmetnej zmluvy počas celej
doby trvania zmluvy bez vplyvu na odplatu poskytovatel'a pre projekty ZŠ Vel'komoravská
a ZŠ Novomeského v znení tohto dodatku Č. 1.
čl. III
Predmet dodatku

Čl. II - Predmet zmluvy bod 2.2 Zmluvy o poskytovaní služieb sa dopÍňa o služby
realizované poskytovateľom pre objednávateľa nasledovne:

- vypracovame monitorovacích správ pre projekty ZŠ Veľkomoravská a ZŠ
Novomeského

- vypracovanie záverečných žiadostí o platby pre projekty ZŠ Veľkomoravská a ZŠ
Novomeského

čl.

IV
ustanovenia

Záverečné

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb zostávajú nezmenené v platnosti.
Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb č. 0152/2011 zo
dňa 28.04.2011.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho
podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude
dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Trenčíne,

dňa

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

Poskytovateľ:

V Trenčíne,

dňa ... l~:.~.~ :.~.~~.! .....

Objednávateľ:

podpis anonymizo v3n ý

Ing. Rastislav Horvát
člen predstavenstva

·······e·····························

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

