
DODATOKč.1 

ku RÁMCOVEJ ZMLUVE o poskytovaní služieb zo dňa 01.06.2021 
(ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb'") 

uzatvorený podľa ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v súlade 
s bodom VI.1. Zmluvy o poskytovaní služieb, medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bernáta, 023 01 Oščadnica 
Ing. Marián Plevko, starosta 
00314170 
202042513 

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „Objednávate/"") 

Poskytovateľ 
Názov: 
Sídlo / miesto podnikania: 
IČO: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
E-mail: 
Tel. kontakt: 

MSiM, s. r. o. 
Bajzova 1521, 022 01 Čadca 
53 797 914 
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., konateľ 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

matejsimasek@gmail.com 

( ďalej v texte tejto zmluvy ako „poskytovate/"") 

(ďalej Objednávateľ a poskytovateľ spolu aj ako „zmluvné strany'") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v nasledovnom znení: 

I 

Článok III Odmena, body 1 a 2 Zmluvy o poskytovaní služieb sa rušia a nahrádzajú sa novými ustanoveniami 
v nasledujúcom znení: 

1) Cena za poskytovanie komplexného poradenstva podľa bodov 1.1), 1.3) a 1.4) počas trvania zmluvy je 
630,00 € za jeden kalendárny mesiac.

2) Cena za poskytovanie poradenstva a služieb podľa bodu 1.2) je: 
a) 2000,00 € za podlimitnú zákazku do finančného limitu 300 000,00 EUR bez DPH 
b) 4000,00 € za podlimitnú zákazku nad finančný limit 300 000,00 EUR bez DPH 
c) 5000,00 € za nadlimtnú zákazku

3) Odmena sa uhrádza na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 
minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa uvedenú v úvode tejto 
zmluvy. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb ostávajú nezmenené a v platnosti. 



II 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v
platnosti. 

3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb č. zo dňa 01.06.2021.

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Dodávateľ a jeden 
Objednávateľ. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Oščadnici dňa 24. 6. 2021  

Objednávateľ Poskytovateľ 
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