
 

1/2 

DDOODDAATTOOKK  ČČ..22  

KK  ZZMMLLUUVVEE  OO  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNÍÍ  SSLLUUŽŽIIEEBB  ČČ..  EEDDTT    0088112244  

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)  

 

 

Článok I  

ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

obchodné meno: Euro Dotácie, a. s.  

sídlo: Na Šefranici 1280/8, 010 01  Žilina 

v zastúpení: Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 

kontaktná osoba: Ing. Slavomír Švaňa, riaditeľ prípravy projektov 

IČO: 36 438 766 

DIČ: 2022122520 IČ DPH: SK2022122520 

bankové spojenie:         0424075540/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK6609000000000424075540 

SWIFT: SLSPSKBX 

 

Obchodný register: Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

ďalej len „poskytovateľ“ 

            

Objednávateľ:   

            názov organizácie:              Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 

            sídlo: Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 

v zastúpení: RNDr. Aleš Kučera CSc., riaditeľ 

IČO: 00 166 529   

DIČ: 2021212512 IČ DPH: SK neplatca DPH   

bankové spojenie: 7000005719/8180 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

 

 

 

Článok II. 

PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa v tomto Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb, uzatvorenej zo dňa 

01.07.2009 dohodli na zmene tejto zmluvy v znení Dodatku č.1 nasledovne: 

  

Článok IV. TERMÍN A PLATOBNÉ PODMIENKY, ods. 1 sa mení nasledovne: 

a) termín zabezpečenia poskytovaných služieb je odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku do ukončenia realizácie projektu č. 26220120009 

v zmysle platného harmonogramu,  

b) termín poskytnutia služieb sa môže meniť len na základe schválenej zmeny dĺžky trvania 

projektov zo strany SORO. 
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Článok III. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy  o poskytovaní služieb zo dňa 01.07.2009 v znení Dodatku č.1, ktoré 

nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 

. 

 

Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom po dni jeho 

zverejnenia. 

2. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a 

poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia. 

3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 01.07.2009 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak  

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vo Vysokých Tatrách , dňa 30.06.2011    V Žiline, dňa 30.06.2011 

    

 

 

 ........................................               ........................................ 

 za objednávateľa         za poskytovateľa 

 

 


