
Dodatok č. 1 k  

ZMLUVE o poskytovaní služieb č. 67/2020 zo dňa 31.12.2020 

 

Článok I.  
Zmluvné strany 

Obchodné meno: Mestská časť Košice – Sever 
Sídlo: Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice 
V zastúpení: Ing. František Ténai MBA, starosta 
IČO: 00690929 
DIČ: 2020762964 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK2456000000000569524001 

ďalej len ako „Objednávateľ“  

a 

Obchodné meno: iMprove GROUP, s.r.o. 
Sídlo: Idanská 39, 040 11 Košice 
V zastúpení: RNDr. Marián Murín, konateľ spoločnosti 
IČO: 45350108 
DIČ: 2022952679 
VOR: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 
24946/V 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu: 2926830816/1100 

ďalej len ako „Poskytovateľ“ 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 
Úvodné́ ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.12.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 67/2020, 
ktorej predmetom je aktualizácia webovej stránky www.kosicesever.sk a jej 
bezpečnostné aktualizácie v súlade s aktuálnymi výnosmi a štandardmi pre informačné 
systémy verejnej správy, Email marketing a aktualizácia Emailových adries (ďalej len 
„Zmluva“). 
 

2. Zmluvné strany sa v súlade sa Článkom X odsek 1 Zmluvy dohodli na zmene jej trvania 
do 31.12.2022. 



Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú 
zachované. 

 
2. Dodatok v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom jeho 

podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých Objednávateľ 

dostane 2 rovnopisy a Poskytovateľ 1 rovnopis. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali. 

 

V Košiciach, dňa 30. decembra 2021  

 

      „Podpísané“           „Podpísané“ 

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

Ing. František Ténai, MBA    RNDr. Marián Murín 
           starosta                konateľ 

 

 


