DODATOK č. 2
k Zmluve o zabezpečení externého manažmentu projektu č. 038-11-2201-001
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Objednávateľ: Obec Zbyňov
Sídlo:

Zbyňov, súp. Č. 19/1; pošta Kľače

Zastúpený:

Ing. Stanislav Hudek, starosta obce

IČO:

00 321 788

DIČ:

2020637135

IČ DPH:

-

Číslo účtu:

0229216002/5600

Zaregistrovaný: (ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:

Castor & Pollux, s.r.o.

Sídlo:

Štúrova 3, 811 02 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Jarmila Grujbárová, konateľ spoločnosti

IČO:

31 345 514

DIČ:

2020448001

IČ DPH:

SK2020448001

Číslo účtu:

SK22 1100 0000 0026 2500 5863

V OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 4625/B
Zapísaný:
(ďalej len „poskytovateľ“)

PREAMBULA
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku, ktorú uzatvorila spoločnosť Castor & Pollux, a.s.
(Štúrova 3, 811 02 Bratislava; IČO 31 405 061; predávajúci) a spoločnosť KASTOR s.r.o. (Štúrova
3, 811 02 Bratislava; IČO 31 345 514; kupujúci) sa previedli práva a povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy o zabezpečení externého manažmentu z 20.10.2011 (ďalej len „zmluva“) evidovanej pod
číslom 038-11-2201-001 zo spoločnosti Castor & Pollux, a.s. na spoločnosť KASTOR s.r.o.
Následkom zmeny obchodného mena spoločnosti KASTOR s.r.o. je poskytovateľom spoločnosť
s obchodným menom Castor & Pollux, s.r.o.
Čl. I.
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dodatku je v zmysle jeho Preambuly zmena poskytovateľa služieb externého
manažmentu, ktoré sú popísané vo vyššie uvedenej zmluve medzi objednávateľom
a poskytovateľom ( t.j. spoločnosťou Castor Pollux, a.s.) na spoločnosť Castor & Pollux,s.r.o ,
ktorá do 18.8.2015 podnikala pod obchodným menom KASTOR s.r.o.).
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Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a poskytovateľ
dostanú po jednom rovnopise.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení
jeho obsahu podľa §5 predpisu 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
a doplnení neskorších zákonov 546/2010.
3. Tieto ustanovenia platia aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu, že dodatok vyjadruje ich
vážnu a slobodnú vôľu, že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu ho podpísali.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Zbyňove, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Stanislav Hudek
starosta obce

Ing. Jarmila Grujbárová
Konateľka spoločnosti
Castor & Pollux, s.r.o.
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