
Dodatok č. 1 

 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v zmysle čl. 37 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Prevádzkovateľ:    

Obchodné meno:  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice       

Sídlo:  Šrobárova 1, 042 23 Košice   

IČO:                             00 160 989   

DIČ:                             2020762370  

Štatutárny orgán:         Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba:          RNDr. Dagmar Klímová, zástupkyňa riaditeľky školy 

E-mail na kontaktnú osobu:    klimova@srobarka.sk 

                              

2. Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  CUBS plus, s.r.o. 

Sídlo:   Mudroňova 29, 040 01  Košice 

IČO:   46943404 

IČ DPH:  SK2023678118 

DIČ:   2023678118 

Zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro,  

   vložka: 31238/V 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. účtu: 3900427951/0200 

IBAN:   SK5402000000003900427951 

SWIFT:   SUBASKBX 

Zastúpená:  PhDr. Jana Géciová, MBA, konateľ spoločnosti 

 

sa dohodli za nižšie uvedených podmienok na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 Zmluvy 

o poskytovaní služieb (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení a zmene ku:  

 

Článok VI. 

PLATNOSŤ A TRVANIE ZMLUVY 

1. Táto zmluva sa uzatvára odo dňa 01.08.2022 do 31.07.2026.  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Dodatok č. 1 je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

2. Právne vzťahy tohto Dodatku č. 1 inak neupravené sa primerane riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 

strán obdrží po jednom z nich.  

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali a jej obsahu porozumeli  

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 

strán. 

 

 

V Košiciach dňa..............................        V Košiciach dňa .................................. 

 

 

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

    Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová                              PhDr. Jana Géciová, MBA 

               riaditeľka školy                                     konateľ spoločnosti CUBS plus, s.r.o. 


