
Dodatokč 1

k zmluve
o PosKYTNUTi sLUŽlEB

uzavre|á pod|'a $ 269 ods 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zmluva")

Článok í .
ZmIuvné strany

objednávatel':

Názov organizácie: DlAGo SF, s. r.o.
Síd|o organizácie: Že|ezničná7

977 01 Brezno
S|ovenská repub|ika

tČo: tČo: go o37 443
D|Č: 2020084330
Banka:  VUB,  a  s
Čís|o účtu: SK51 o2oo oooo oo13 4351 2758
Zastúpenie: |ng' S|avomír Kupčok, konatel '
Tel.: +421 486711111
Kontaktná osoba: |ng. S|avomír Kupčok
e-mai l .:  r iaditel@diago.sk
web: http.//www.diaqo.sk/

(d,alej len,,objed n ávateť, )

a

Dodávate!':
Názov: Adonis& Narcis, s 'r  o.
Síd|o: S|ovenská 14' Prešov 08001
Zastúpený: Mgr Lenka Bandurová, PhD., konate|'ka
tČo: 50 669 656
D|Č: 2120421501
tČ opH :
Bankové spojenie: Tatrabanka, a s.
Cís|o  účtu:  SK51 1100 0000 0029 4903 5102
tel.: 09501747879
Fax:
e.maiI zodpovednej kontaktrŤej osoby: adonisanarcis@gmail  com
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: adonisanarcis@gmai| com
Zapísaný v obchodnom registr i  okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, V|oŽka čís|o: 33965/P
(d,alej len,,dodávatel',,)



ZmIuvné strany sa dohodl i ,  Že týmto Dodatkom č 1 k Zm|uve o poskytovaní s|užieb sa mení zm|uva v
nasledovnom rozsahu.

Doterajšie znenie čl. 8 ods. 8.9 Zmluvy o poskytovaní sluŽieb sa ruší a nahrádza novým
nasIedovným znením:

,,Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy a nadobúda platnost,dňom jej podpísania
zmluvnými stranami a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti
Diago SF s.r.o "

l l
1 Dodatok č'1 nadobúda platnost '  dňom jeho podpísania zmIuvnými stranami a účinnosť dňom

nas|edujúcim po dnijeho zverejnenia na webovom sÍd|e spoločnost i  Diago SF s.r o.. .
2. Dodatok č.1 je neodde|ite|'nou súčast'ou Zm|uvy o poskytovaní s|uŽieb'
3 Dodatok č 1 je vyhotovený v Štyroch rovnopisoch dva pre objednávate|'a a dva pre dodávate|'a
4. Dodatok č 1 bo| podpísaný s|obodne, vážne, bez nát|aku a nie v časovej t iesni,  čo potvrdzujú

zmluvné strany svojím podpisom.

5.?.
V Prešove. dňa

Za objednávat Za dodávate|'a.
Mgr Lenka Bandurová, PhD, konate| 'kar Kupčok. konate|'

návate| ' dodávatel'
t i t l  ,  meno, pr iezv isko,  funkc iapriezvisko, funkcia

IAGO SF s.r.o.. 
Že|ezniéná 7, 97 7 0| Breano

tČo: loogz++3 IČppg: sK2020084330
Tel,: fi8 t6711 lll, fax: 048 / 6ll 5801
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