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Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 30.12.2013 uzatvorený podľa § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len "Dodatok")
Čl. l. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obchodné meno
Adresa sídla
IČO
DIČ

Zapísaný v
Bankové spojenie

: Spojená škola,
SNP 16, 083 Ol Sabinov
: SNP 16, 083 Ol Sabinov
: 42383153
: 2024130460
: registri organizácií
: Štátna pokladnica

Číslo účtu

IDAN
Konajúca prostredníctvom
(ďalej len "Objednávate!"')

: Mgr. Mária Futejová,

riaditeľka

školy

a
Poskytovateľ:

Obchodné meno
Adresa sídla
IČO
DIČ

Zapísaná v
Nie je platcom DPH .
Bankové spojenie

: JKAC, s. r. o.
: Platanova 4, 040 Ol Košice
: 45 629 757
: 20231 05293
: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

'

.l

:Tatra banka a.s.

Číslo účtu

Konajúca prostredníctvom
(ďalej len "Poskytovatel"')

:Ing. Jana Kľačanská,

konateľ

Čl. 2.

- '
Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa
30.12.2013 na predmet zákazky "FinanCuý manažér" pre projekt "Moderná škola požiadavky trhu práce", ktorým sa mení:

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

l.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby
na pozícii "Finančný manažér" pre projekt s názvom "Moderná škola - požiadavky trhu
práce", kód ITMS: 26110130742, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu,
prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ (ďalej tiež "Projekt") a záväzok Objednávateľa zaplatiť
Poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odplatu podľa článku 1II tejto zmluvy
a za podmienok podl'a článku IV tejto zmluvy.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

l.

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 vôľu 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 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenie obdrží
Objednávateľ a l vyhotovenie Poskytovateľ.
.
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. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopfňa zákon č. 4011 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám v znení neskorších
predpisov.
.'

V Sabinove , dňa:

V Košiciach,

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

dňa:

\
Mgr. Mária Futejová
riaditeľka školy

Ing. Jana Kl'ačansk:
konateľ
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