
DODATOK č.1 

k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB, uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok 1 Zmluvy") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

(1) Klient:
Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:

a 

(2) Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:

VSP - Stredný Gemer 
Milan Pavko 
Lubeník 222, 049 18 Lubeník 
45021457 
202262397 

MV SR WS/1-900/90-32046 

PROGNESSA, s.r.o. 
Slobody 27, Veľký Blh 980 22 
BA (Hons) Daniel Csúr. MSc., konateľ 
51700263 
2120756297 
SK2120756297 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
vložka číslo: 34263/S 

(Klient a Poskytovateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany" 
a jednotlivo ako „zmluvná strana") 

Článok 1. 

1.1 Klient a poskytovateľ uzatvorili dňa 28.4.2022 Zmluvu o poskytovaní služieb, 
predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa spracovať propagáciu MAS 
prostredníctvom informačných videozáznamov.0 

1.2 Z dôvodu administratívnej chyby v článku 3.1 (cena ako výsledok obstarávania bola 
pôvodne uvedená vo výške bez DPH}, sa klient a poskytovateľ dohodli na novom 
znení bodu 3.1 Dodatku 1 Zmluvy o poskytovaní služieb a to nasledovne: 

3.1 Odmena 
(a) Strany sa dohodli na výške odmeny:

• za spracovanie propagácie MAS prostredníctvom informačných
videozáznamov 4.020 € s DPH, slovom štyritisícdvadsať Eur s DPH.

1.3 Ostatné ustanovenia Dodatku 1 Zmluvy o poskytovaní služieb ostávajú v platnosti 
v plnom rozsahu. 



DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretej podľa§ 269 ods. 2 zákona č.513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Článok II. 

2.1 Dodatok č. 1 zmluvy je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. 
Každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. 

2.2 Dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

2.3 Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že Dodatok č. 1 zmluvy 
uzavreli slobodne, vážne a dobrovoľne a bez akéhokoľvek nátlaku. Podrobne 
Dodatok č. 1 zmluvy preštudovali, jeho obsah rozumejú a na znak svojho súhlasu s 
jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

V Jelšave, dňa 4.10.2022 

Poskytovateľ: 

PROGNESSA, s.r.o. 
Daniel Csúr 

Klient: 

VSP - Stredný Gemer 
Milan Pavko 
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