Dodatok

č.

2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo

dňa

27.08.2014

uzavretý podl'a § 269 ods . 2 zákona č . 513/1991 Zb . Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Čl. l.

Zmluvné strany

1. Objednávate!':
Obchodné meno:

Spojená škola

Adresa:
V zastúpení:
IC O:
OIC:
Bankové spojenie:

SNP 16, 083 01 Sabinov
Mgr. Mária Futejová, riaditel'ka školy

42383153
2024130460
Státna pokladnica

Číslo účtu :

l BAN:
Tel.:
E-mail:

(ďalej

"Objednávateľ"

len

U:>l/4l:HSU1 UU

sossabinov@sossabinov.sk

a/alebo spolu s Poskytovatel'om "zmluvné strany" )

2. Poskytovatel':
Obchodné meno:
Adresa :
V zastúpení:
IC O:
OIC:

Bankové spojenie :
Číslo účtu:
l BAN:

KIKAS s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Ing. Slavomír Leško- konatel'

47646713
2024030151
Tatra banka a.s.

Tel ·

E-mail:
( ďalej

len

"Poskytovateľ"

srokikas@gmail.com
a/alebo spolu s Objednávatel'om "zmluvné strany")
Čl. ll.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok
dňa

č.

2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo

27.08.2014 na predmet zákazky ,.Overovanie implementácie moderného vyučovania "

pre projekt " Moderná škola- požiadavky trhu práce", ktorým sa mení:

Článok ll. Predmet zmluvy sa bod 2. mení nasledovne:

2.

Predmetom tejto zmluvy je dodávka služieb v rámci projektu " Moderná škola požiadavky trhu práce", schváleného Agentúrou Ministerstva školstva , vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ , sprostredkovatel'ským
orgánom pod riadiacim orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ďalej "SORO"), ITMS kód projektu : 26110130742 v zmysle
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č . 154/2012/1 .1/0PV
v platnom znení.
Čl. 111. Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali , jeho
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôl'u bez omylu , čo
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom ostávajú v Zmluve o poskytovaní
služieb nezmenené.
Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenie obdrží
Objednávate!' a 1 vyhotovenie Poskytovatel'.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami . Ak
tento Dodatok bude podpísaný zmluvnými stranami v rôzny deň , Dodatok nadobúda
platnosť dňom , počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný
nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v zmysle zákona č . 546/201 O Z.z., ktorým sa
dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

V Sabinove, dňa : 20.7.2015

V Sabinove, dňa : 20.7.2015

Za Objednávatel'a :

Za Poskytovatel'a:
~la-

A..___

2

