
  

 
 

 

 

 

DODATOK č. 1 

k Zmluve o poskytovaní služieb technickej podpory Millenium Care 

č. 0102/M000/2020 zo dňa 24. februára 2020 
 

Poskytovateľ: 

 

Obchodné meno: Millennium, spol. s r. o. 

Sídlo:   Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika 

Zápis v registri: Spoločnosť Millennium, spol. s r. o. je zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 21072/B 

E-mail:                   mail@millennium.sk 

IČO:                       35781271 

IČ DPH:                 SK2020222446 

Bankový ústav:      VÚB, a. s., Bratislava 

Číslo účtu:              SK10 0200 0000 0016 4230 4051 

V zastúpení:            Miroslav Krempaský, konateľ  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)   

 

Objednávateľ: 

 

Názov organizácie: Environmentálny fond 

Sídlo:   Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 

E-mail:    ekonomika@envirofond.sk  

IČO:    30 796 491 

DIČ:    2021925774 

Bankový ústav:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000198071/8180 

V zastúpení:   Ing. Ľubomír Vačok,  riaditeľ 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ a Objednávateľ uzavreli dňa 24. februára 2020 Zmluva o poskytovaní služieb 

technickej podpory Millennium Care č. 0102/M000/2020.  

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Na základe rozhodnutia riaditeľa Environmentálneho fondu sa zmluvné strany dohodli na 

nasledovných zmenách Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care                    

č. 0102/M000/2020: 

 

a) Článok 3 bod 3.1. sa mení nasledovne:  
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Článok 3 bod 3.1 sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

 

„Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať Služby podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v období platnosti  zmluvy 

od 01.03.2020 do 31.08.2021 podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.“ 

 

b) Článok 6 bod 6.1. sa mení nasledovne:  

 

Článok 6 bod 6.1 sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

 

„Cena za poskytnuté Služby bude fakturovaná mesačne, pričom faktúra bude zasielanú na adresu 

sídla Objednávateľa alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.“ 

 

c) Článok 14 bod 14.4 sa mení nasledovne: 

 

Článok 14 bod 14.4 sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

 

„Zodpovednými zástupcami, ktorí sú oprávnení rokovať a rozhodovať vo veci plnenia tejto zmluvy   

sú: 

a) za Poskytovateľa: Miroslav Krempaský – konateľ 

b) za Objednávateľa: Ing. Ľubomír Vačok – riaditeľ.“ 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou k Zmluve o poskytovaní služieb technickej podpory 

Millenium Care č. 0102/M000/2020 zo dňa 24. februára 2020.  

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv. 

3. Osoby podpisujúce tento dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.  

4.  Dodatok sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 

vyhotovenia je určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre objednávateľa.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a 

povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 

zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

V Bratislave dňa ......................... V Bratislave dňa ......................... 

 

 

 

  

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

Millennium, spol. s r. o. Environmentálny fond 

V zastúpení Miroslav Krempaský, konateľ V zastúpení Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 

 

 


