
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01082021SAF 

o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby 
    

14. 

uzavretý podľa ustanovenia $ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Odberateľ: LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

[ ikavka 9, 034 95 Likavka 

Zastúpený: Ing. Katarína Húsenicová 

IČO: 00647781 
DIČ: 2020591419 
IČ DPH: nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK 34 8180 0000 0070 0048 8693 

Registrovaný: VÚC - Žilinský samosprávny kraj 

(ďalej len v texte zmluvy ako „odberateľ“) 

]:2 Dodávateľ: SAFIRS, s.r.o. 

Zarevúca 5039/1C, Ružomberok 034 01 

Zastúpený: JUDr. Ing. Martin Pethô, MBA — konateľ 

IČO: 36423874 
IČ DPH: SK2021885206 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Ružomberok 

Číslo účtu: 1890665753 
IBAN: SK32 0200 0000 0018 9066 5753 

Obchodný register: Okresný súd v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15535/L 

(ďalej v texte zmluvy len ako „dodávateľ“) 

(ďalej v texte zmluvy spolu ako „zmluvné strany“) 

Uzatvárajú tento dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej 

zdravotnej služby č. 01082021SAF zo dňa 18.08.2021. 

) Pôvodný text v čl. TV ods. 4.3 sa nahrádza novým textom: "Odberateľ je povinný uhradiť 

vyfakturovanú čiastku do 30 kalendárnych dní, odo dňa doručenia faktúry. Faktúra bude 

Odberateľovi doručovaná elektronickou formou/ v pdf. formáte opatrená pečiatkou 

a podpisom zodpovednej osoby, a to na dohodnutú adresu: 

adriana.drobulova(dvuczilina.sk. Deň zaplatenia ceny za poskytnuté služby je deň 
  

sx. 

odpísania fakturovanej ceny z účtu Odberateľa na účet Dodávateľa.“



2) Pôvodný text včl. VII ods. 7.1 sa nahrádza novým textom: „Táto zmluva nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom 01.09.2022, po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a je 
uzatvorená na dobu určitú do 31.08.2023.“ 

3) Pôvodný text včl. X ods. 10.2 sa nahrádza novým textom: „Táto zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Učinnosť Zmluva nadobudne dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. [a 

Vostatných bodoch zostáva zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby 
nezmenená. 

V Likavke, dňa: 15 VY 1044 

Za Odberateľa: 

RRP PERO 

Ing. Katarína Húsenicová 
Riaditeľka 

LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

V Ružomberku, dňa: 31 1P A044 

Za Dodávateľa 

tká RAR 

MUDr. Soňa Cisariková 
SAFIRS, s.r.o. — odd. PZS 
splnomocnená na úkony PZS 
spoločnosti SAFIRS, s.r.o.


