Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 21/2017 zo dňa 20.07.2017
(ďalej len „Dohoda“)

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany
1.)

Spoločnosť: e-dotacie s.r.o.
Sídlo: Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika, EÚ
IČO: 50 028 014
v mene spoločnosti: Ing. Drahoslava Mezešová, konateľ
Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39755/N
(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.)

Obec: Večelkov
Sídlo: Večelkov 156, 980 34 Nová Bašta
IČO: 00 649 741
v mene obce: Tibor Kovács, starosta obce
(ďalej len „Prijímateľ“)

3.)

Spoločnosť: Loyal Service, spol. s.r.o.
Sídlo: S. H. Vajanského 5430/34, 940 02 Nové Zámky
IČO: 51 463 172
v mene spoločnosti: Richard Szokol, konateľ
bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK0683300000002501416003
kontakt - e-mail: info@loyalservice.sk
kontakt - telefonický kontakt: 0940 624 643
Zapísaná v OR OS NR, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45364/N
(ďalej len „Nový Poskytovateľ“)

Článok II
Účel zmluvy
1.) Účelom tejto Dohody je zmena záväzku – Zmluva o službách č. 21/2017 zo dňa 20.07.2017.
2.) Zmena záväzku predstavuje zmenu subjektov na strane Poskytovateľa.

Článok III
Predmet zmluvy
1.) Zmluvné strany uzavierajú túto dohodu o zmene Zmluvy o službách č. 21/2017 zo dňa
20.07.2017, tak, že do všetkých práv a povinností zmluvnej strany Poskytovateľa - obchodnej
spoločnosti e-dotacie s.r.o. vyplývajúcich zo Zmluvy o službách č. 21/2017 vstupuje
namiesto Poskytovateľa Nový poskytovateľ -obchodná spoločnosť Loyal Service, spol. s.r.o.

2.) Vstupom Nového poskytovateľa do práv a povinností Poskytovateľa podľa bodu 1.) účasť
Poskytovateľa v predmetnom záväzku zaniká ku dňu účinnosti tejto Dohody a Poskytovateľ
ďalej nie je oprávnený ani povinný plniť Zmluvu o službách č. 21/2017, pretože jeho
postavenie ako zmluvnej strany v predmetnej zmluve ku dňu účinnosti tejto Dohody zaniká.
Prijímateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že ku dňu účinnosti tejto dohody má Poskytovateľ voči
Prijímateľovi splnené a vysporiadané všetky záväzky a dlhy zo Zmluvy o službách, ktoré vznikli
alebo existovali ku dňu účinnosti tejto dohody a z titulu Zmluvy o službách č. 21/2017 si teda
Prijímateľ nebude voči Poskytovateľovi uplatňovať po účinnosti tejto dohody žiadne nároky.
3.) Obsah predmetného záväzku ostáva zachovaný a výlučnými stranami záväzku sa stávajú Nový
poskytovateľ a Prijímateľ.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak je Prijímateľ povinnou osobou podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom znení, inak nadobúda účinnosť nadobudnutím jej
platnosti; Prijímateľ, ktorý je povinnou osobou podľa tohto bodu, je povinný zabezpečiť
zverejnenie tejto Zmluvy zákonným spôsobom bezodkladne po jej uzavretí.
2.) Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) originálnych rovnopisoch, po jednom (1) pre každú
Zmluvnú stranu.
3.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli
v celom rozsahu, tento považujú za dostatočne určitý, jasný a zrozumiteľný a vyjadruje ich
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, preto ju nie v tiesni, nie v omyle a nie za nápadne
nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú, pričom ich zmluvná voľnosť nebola ani nie
je nijako obmedzená.

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

V Nových Zámkoch, dňa .............

V obci Večelkov, dňa ................

...................................................
Ing. Drahoslava Mézešová, konateľ

Nový Poskytovateľ:

V Nových Zámkoch, dňa ........................

...................................................
Bc. Richard Szokol, konateľ

...................................................
Tibor Kovács, starosta obce

