
Dodatok č. 1 
k rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. 6/2019 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2  a násl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

 

 

 

 

Objednávateľ:  Dom tretieho veku 

sídlo :    Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 

IČO :    17336007 

v zastúpení :   PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 

IČO :    30842344 

DIČ:   2020914280 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:   TENDER GROUP s. r. o. 

sídlo:    Černyševského 10, 851 01 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Jana Lapinová, DiS. - konateľka 

IČO:     52 101 410 

DIČ:     2120901255 

IČ DPH:    SK 2120901255 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:     SK80 0900 0000 0051 5708 9990 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 133708/B 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

 

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok v nasledovnom znení. 
 

I. 

 

 

1. Zmena identifikačných údajov na strane poskytovateľa 

Týmto dodatkom k rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. 6/2019 sa do identifikačných 

údajov na strane poskytovateľa ako zmluvnej strany dopĺňa slovne spojenie:  „IČ DPH: 

SK 2120901255“ 

 

 
 

2. Zmena identifikačných údajov na strane poskytovateľa 

Týmto dodatkom k rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. 6/2019 sa z identifikačných 

údajov na strane poskytovateľa ako zmluvnej strany upravuje slovne spojenie z 

pôvodného „Štatutárny orgán: Mgr. Mária Meľová – konateľka“ na upravené 

„Štatutárny orgán: Ing. Jana Lapinová, DiS. – konateľka“. 

 

 



3. Zmena ustanovenia v článku 3 bod. 3.2 

             Týmto dodatkom k zmluve sa upravuje ustanovenie v článku 3 bod. 3.2 z pôvodného:  

„Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za služby poskytnuté na základe tejto 

zmluvy neprekročí výšku 8 333,00 EUR bez DPH (ďalej aj ako „maximálna cena“), 

pričom bude čerpaná podľa jednotlivých objednávok.“ na upravené  „Zmluvné strany 

sa dohodli, že celková cena za služby poskytnuté na základe tejto zmluvy neprekročí 

výšku 8 333,00 EUR s DPH (ďalej aj ako „maximálna cena“), pričom bude čerpaná 

podľa jednotlivých objednávok.“ 
 

 

II. 

 

 

1. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi 

oboch zmluvných strán. V zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka tento dodatok 

je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany výslovne 

súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

4. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali. 
 

 

V Bratislave, dňa: 20.2.2020     V Bratislave, dňa: 17.2.2020 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 
 

 

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,    Ing. Jana Lapinová, DiS., konateľ 

Riaditeľka , Dom tretieho veku                                             TENDER GROUP s. r. o. 

    

 

 

 

 


