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DODATOK č. 1 K VYKONÁVACEJ ZMLUVE K RÁMCOVEJ DOHODE O KOMPLEXNOM ZABEZPEČENÍ 
SLUŽIEB ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len “Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 

 

Zmluvné strany 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Sídlo:  Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Zastúpený:  MUDr. Monika Pažinková, predsedníčka  

IČO:  30 796 482 

DIČ:  2021904456 

IČ DPH:               úrad nie je platiteľom DPH 

Zriadený:     zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Banka:  Štátna pokladnica 

č. ú.:  7000198055/8180 

(ďalej len „Prijímateľ”) 

a 

EUROFORMES, a.s. 

Sídlo:   Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 

Zastúpený:  Ing. Rastislav Horvát, riaditeľ spoločnosti 

IČO:  36426288 

DIČ:  2021934002 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10645/L 

Banka:   TATRA BANKA, a.s. 

č. ú.:   2621073033/1100 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

(Prijímateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 

 

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.09.2012 Vykonávaciu zmluvu k Rámcovej dohode o komplexnom 
zabezpečení služieb ďalšieho vzdelávania, číslo zmluvy u prijímateľa 527/2012 (ďalej len 
„zmluva“).V súlade s čl. 11 bod 11.3 zmluvy  sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k zmluve 
s týmto obsahom: 
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ČLÁNOK 1.    PREDMET DODATKU 

1.1 Predmetom tohto dodatku je doplnenie dvoch nových čísel bankových účtov Prijímateľa k identifikačným 
údajom Prijímateľa uvedeným  na strane 2 zmluvy o č. ú.  7000441297/8180 a o č. ú. 
7000252904/8180. 

 

ČLÁNOK 2.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Všetky ostatné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán podľa zmluvy neupravené týmto 
dodatkom zostávajú zachované. 

2.2.  Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2.3 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný 
za originál. Jedno vyhotovenie dodatku dostane Poskytovateľ a dve vyhotovenia dostane Prijímateľ. 

2.4 Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom. Tento dodatok bol 
uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle zmluvných strán. 

2.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 

 

V Bratislave, dňa .........................     V Žiline, dňa ......................... 

 

 

V mene Prijímateľa      V mene Poskytovateľa 

 

___________________________     ___________________________ 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou   EUROFORMES, a.s. 

 MUDr. Monika Pažinková, MPH                                                              Ing. Rastislav Horvát,  
 predsedníčka                                                                                           riaditeľ     spoločnosti 

   


