
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 

 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej v texte len ako „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:  Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí 

Sídlo: Hlavná 168, 900 89 Častá 

IČO: 30 795 915 

Zast.: Ľudovít Ružička, predseda  

Bankové spojenie: VÚB Banka 

IBAN: SK20 0200 0000 0019 1453 1558 

 

/ďalej len „Objednávateľ“/ 

 

a 

 

Poskytovateľ: Mandzik s.r.o.  

Sídlo: Družstevná 71/15, 900 90 Dubová 

IČO: 52 815 099 

Zap.: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 142243/B 

Zast.: Mgr. Michal Mandík, konateľ    

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4807 9699 

 

/ďalej len „Poskytovateľ“/ 

/ďalej spolu len „zmluvné strany“/ 

 

 

Preambula 

 

Za účelom úpravy vzájomných práv a povinností, ktoré vyplývajú Zmluvným stranám 

z dojednaného záväzkového vzťahu (Zmluva o poskytovaní služieb), na základe tejto Zmluvy 

a za podmienok v nej uvedených sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi 

služby správy, údržby a aktualizácie webovej stránky Objednávateľa, a to najmä, nie však 

výlučne v rozsahu zmluvne dohodnutých činností sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť 

Dodatok k už platnej a účinnej zmluve podľa nižšie uvedených ustanovení tohto dodatku za 

účelom doplnenia niektorých  zmluvných ustanovení, tak aby mohol byť naplnený účel 

Zmluvy.  

 

 

 

Čl. I 

Predmet Dodatku k zmluve – úprava niektorých ustanovení pre Zmluvu o poskytovaní služieb 

 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluva o poskytovaní služieb, Článok III – Odmena 

a platobné podmienky, sa mení v bode 1. a 2. a má nasledovné znenie: 

 

 

1. Odmena podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške 620 

eur/kalendárny rok (slovom: šestodvadsať  eur ročne) bez DPH, a to počas doby 

trvania tejto Zmluvy (ďalej len „Odmena“). K Odmene nebude pripočítaná DPH vo 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mandík&MENO=Michal&SID=0&T=f0&R=0


výške podľa platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky v čase 

uskutočnenia zdaniteľného plnenia z dôvodu, že Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

 

2. Odmena je splatná vo výške 360 eur/kalendárny polrok (slovom: tristošesťdesiat eur 

polročne), a to najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka a najneskôr do 

31.12. príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa Odmena uhrádza, na základe 

faktúry vystavenej Poskytovateľom Objednávateľovi so splatnosťou 14 dní odo dňa je 

vystavenia, bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa 

špecifikovaného v záhlaví tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností lehota splatnosti 

neuplynie skôr ako 7 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.   

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Ostatné časti Zmluvy o poskytovaní služieb ostávajú v účinnosti bezo zmien.  

 

2.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb 

a nadobúda účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami.  

 

2.3. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne preštudovali, porozumeli mu a na znak 

úplného súhlasu s ním dokument vlastnoručne podpísali. Zároveň vyhlasujú, že ich vôľa 

je slobodná a vážna, Dodatok podpisujú bez nátlaku, nie za nápadne nevýhodných 

podmienok a prejav vôle považujú za dostatočne zrozumiteľný a určitý.  

 

 

 

 

 

V Dubovej, dňa 03.02.2022                             V Dubovej, dňa 03.02.2022 

 

Za Objednávateľa:       Za Poskytovateľa:  

 

 

 

______________________                                        _____________________ 

Obec Dubová       Mandzik s.r.o.  

Ľudovít Ružička, v.r.      Mgr. Michal Mandík,v.r. 

Predseda MČK       konateľ  

   
 

 

 


