DODATOK č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
zo dňa 15.5.2013
uzatvorený v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ:

1.2.

obchodné meno
sídlo

:
:

IČO
zastúpený
email

:
:
:

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava – mestská časť
Petržalka
30 842 344
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH - riaditeľ
riaditel@dtv.sk
(ďalej len „ Objednávateľ “)

Dodávateľ:
obchodné meno
sídlo
IČO
Zapísaný

:
:
:
:

zastúpený
email

:
:

CURSOR s.r.o
Eisnerova 64, 841 07 Bratislava IV
44291507
v Obchodnom registri Okresného súdu BA 1,
oddiel: S.r.o., vložka č.: 53595/B
Ing. Tomáš Griglák
lekarenglavica@gmail.com
(ďalej len „ Dodávateľ “)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne len „ Zmluvné strany “)
1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú nižšie uvedeného dňa tento dodatok č. 1 (ďalej len
„Dodatok“ k zmluve o spolupráci uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa
13.5.2015 (ďalej len „ Zmluva“).

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku veľkým začiatočným písmenom majú, pokiaľ nie je
výslovne uvedené inak, pre účely tohto Dodatku rovnaký význam, aký im je daný
v Zmluve.
Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú výslovne menené, dopĺňané, resp. inak dotknuté
týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom nezmenenom znení
tak, ako sú uvedené v Zmluve.

2.2.
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3.

PREDMET DODATKU (PROLONGÁCIA ZMLUVY)

3.1.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že doba trvania (t.j. doba účinnosti) Zmluvy
zakotvená v ustanovení článku 6. bodu 6.1. Zmluvy sa týmto Dodatkom predlžuje na
ďalšie 4 roky, a to odo dňa 14.5.2015.

4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo Zmluvných strán po podpise
tohto Dodatku obdrží po jednom vyhotovení.
Tento Dodatok predstavuje jedinú a úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete tohto
Dodatku a ako taký nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce ústne a/alebo
písomné dohody Zmluvných strán o predmete tohto Dodatku.
Dodatok je platný a účinný okamihom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali, pričom všetky jeho
ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu
Zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje
podpisy.

4.2.

4.3.
4.4.

V Bratislave, dňa 13.5.2015

za Objednávateľa:

podpis
meno
funkcia

:
:
:

V Bratislave, dňa 13.5.2015

za Dodávateľa:

............................................
podpis :
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH meno :
riaditeľ
funkcia:
Dom tretieho veku

............................................
Mgr. Hana Repíková
zodpovedný farmaceut
lekáreň Glavica
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