
DODATOK Č. 1 

 
K MANDÁTNEJ  ZMLUVE ZO DŇA 26.04.2016 

 

   

na poskytnutie služieb súvisiacich s výkonom procesu verejného obstarávania  

uzatvorená v zmysle § 566 až § 576 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

MANDANT:    

   

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu  

So sídlom:  Sabinovská ul. č. 16, 820 05 Bratislava 

Zastúpený :  RNDr. Martin Zaťovič - predseda krajskej organizácie 

Osoby zodpovedná 
 za plnenie zmluvy : Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ 

tel./fax :  0421 910 839 120 

e-mail :  lukas.dobrocky@region-bsk.sk 

IČO:   42259967 

DIČ : 2023476565 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  

číslo účtu : SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „Mandant“) 

  

MANDATÁR:   

   

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 

So sídlom :  Gaštanová 13,811 04 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Ján Oravík, konateľ 

IČO :   36 356 794 

IČ DPH :  SK2022185275 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.           

Číslo účtu :  SK10 7500 0000 0040 0355 0997 

zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  vložka č. 40454/B 

      

(ďalej len „ Mandatár“) 

(Mandant a Mandatár ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 

 

 

Čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Mandátnej  zmluve na poskytnutie 

služieb súvisiacich s výkonom procesu verejného obstarávania uzatvorenej v zmysle § 566 

až § 576 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

uzatvorenej 26.04.2016 (ďalej len „Zmluva“).  
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Čl. 2 PREDMET DODATKU Č. 1 

 

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava čl. 5 Čas a miesto plnenia, konkrétne bodu 5.1.2. 

Zmluvy. Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší v celom rozsahu bod 5.1.2 a nahrádza nasledujúcim  

znením: 

 

 „5.1.2 ukončenie činnosti: do 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do 

vyčerpania finančného limitu podľa bodu 1.1 čl.1 tejto zmluvy.“ 

 

 

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1 

 

1. Iné ustanovenia Zmluvy než tie, ktoré sú v tomto Dodatku č. 1 výslovne 
zmienené zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou 

originálov, z ktorých dve vyhotovenia  obdrží Mandant  a dve vyhotovenia Mandatár. 

3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali a vyhlasujú, že obsah 

tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 

ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli 

spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia podľa § 47a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Mandant:       Mandatár: 

 

V Bratislave, dňa 26.4.2018     V Bratislave, dňa 26.4.2018 

 

 

 

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

 RNDr. Martin Zaťovič Ing. Ján Oravík 

 predseda krajskej organizácie konateľ 


