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DODATOKč.1
k Zmluve o poskytnutí služieb č. 2/2011

podľa §269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov - Obchodný zákonník
zákonník (ďalej len Zmluva)

Článok I
Zmluvné strany

Zmluva je uzatvorená medzi:

objednávateľom:

obchodné meno: Reedukačné cetntrum
adresa sídla: Trstín 335, 919 05 Trstín
IČO: 00163317
DIČ: 2021147403
zapísaná: v registri organizácii
konajúca prostredníctvom: Mgr. Miloš Blaško
osoba oprávnená konať v technických otázkach: Mgr. Miloš Blaško

(ďalej len Objednávater)
a

poskytovateľ:
(dalej len Poskytovater)
obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
DIČ:
zapísaný:
konajúca prostredníctvom: Ing. Lucia Lanáková
osoba oprávnená konať v technických otázkach: Ing. Lucia Lanáková
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2920847676/1100

Anime, spol s r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
45889279
2023138282

Článok II
Obsah dodatku

(1) Článok IV bod 1 Zmluvy o poskytnutí služieb služieb č. 0212011 sa nahrádza novým článkom
IV bod 1 Zmluvy o poskytnutí služieb Č. 0212011 nasledovne:
1. Poskytovateľ poskytne služby najneskôr do ukončenia projektu, ktorý sa predpokladá dňa do

31.06.2013.

Článok IVil
Záverečné ustanovenie

(1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb Č. 0212011 nie sú dotknuté.

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú vôľu, Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto
Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
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(3) Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku 1
rovnopis dostane poskytovateľ a 3 rovnopisy si ponechá objednávateľ.
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(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Objednávateľom na stránke
jeho portálu v časti zverejňovanie zmlúv.

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

V Bratislave dňa: 31.01.2013 V Trstíne dňa: 31.01.2013

Anime, .•~wl
PO~~~~á·;3r.o.

~74 11Bansk~Bystrica
rCo. 45 889 279 OIC: 2023138282

Oddiol: Sro, vt.č. 19134/S Reedukačné centrum
91905 Trstín
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