
DODATOK č. 1  

 

k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb  
uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Zmluvné strany 

WEBdata s.r.o. 

Sídlo: Nezabudova 824/14, 083 01 Sabinov 

IČO: 44749805 

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo 21562/P 

Bankové spojenie: TATRA BANKA Prešov 

Číslo účtu: SK26 1100 0000 0029 2385 2315 

Zastúpený: Ing. Vladimír Štofaník, konateľ 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. 

Sídlo: Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 

Kancelária: Hollého 30, 083 01 Sabinov 

Telefón: 0948 265 652 

Email: info@massabinovsko.sk 

IČO: 42344417 

DIČ: 2024091014 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa   

Číslo účtu: SK37 0900 0000 0051 5902 8630 / SK82 0900 0000 0051 7080 1292 

Zastúpený: Ing. Michal Repaský, predseda MAS 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

V nadväznosti na odporúčania PPA ohľadne vykazovania výdavkov projektu 

„Animácie MAS Sabinovsko, o.z.“,  sa Zmluvné strany dohodli na zmene uzavretej 

Rámcovej zmluvy o poskytovaní  služieb zo dňa 16. 12. 2019 v nasledujúcom rozsahu: 

 

 

Článok II. 

Povinnosti poskytovateľa 

7. Poskytovateľ je povinný každý mesiac počas poskytovania služieb vystaviť a doručiť 

faktúru objednávateľovi najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Splatnosť paušálnej odmeny je posledný kalendárny deň v príslušnom mesiaci, 

v ktorom boli služby poskytnuté. Úhrada bude vykonaná na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom. 



 

2. Dohodnutá paušálna odmena bude uhradená poskytovateľovi bankovým prevodom na 

bankový účet uvedený na vystavenej faktúre. 

 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

Dodatok nadobúda platnosť dňom  podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 1. 8. 2020 pri jeho súčasnom zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

 

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu na 

webovej stránke objednávateľa. 

 

  

Táto Dodatok č. 1  je vyhotovený v dvoch písomných vyhotoveniach, pričom každá zo 

zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.  

 

     Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú      

ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak vôle byť ním viazaný ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V  Sabinove dňa  31. 7. 2020    V Sabinove dňa 31. 7. 2020 

 

 

 

 

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

    Poskytovateľ                 Objednávateľ 

   WEBData s.r.o.               Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z 

Ing. Vladimír Štofaník            Ing. Michal Repaský 

         konateľ                      predseda MAS 

 

 

 


