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Dodatok č. 1 
k zmluve č. 18-437s o servise a  

výkone zodpovednej osoby 
 

uzatvorený medzi 

Objednávateľom: 

 

Obchodné meno:    Psychiatrická liečebňa Sučany                       

Sídlo:                                      Hradiská 876/23, 03852 Sučany 

IČO:     17335612 

DIČ:                              2020598888 

IČ DPH:                                        SK 2020598888 neplatca DPH 

Bankové spojenie:   
č. ú. v tvare IBAN:      

Štatutárny orgán:       Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ – štatutárny orgán 

Zriadený: Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 3724/1991-A/V-5 zo dňa 9.12.1991 

ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou.  

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 

Poskytovateľom: 

 

Obchodné meno:    BESONE, s. r. o. 
Sídlo:      Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:      44277971 
DIČ:      2022648892 
IČ DPH:     Neplatca DPH 
Bankové spojenie:   

 
IBAN:       
V mene spoločnosti koná:   Ing. Ľubomír Španko, konateľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49836/L 
 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

Preambula 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve č. 18-437s o servise a výkone 

zodpovednej osoby (ďalej len „Zmluva“), ktorú medzi sebou uzatvorili Zmluvné strany dňa 

23.05.2018. Tento dodatok je spracovaný z dôvodu predĺženia účinnosti zmluvy. V zmysle uvedeného 

sa upravuje Článok IV. bod 4.1. a 4.4. nasledovne: 

 

I. 
 

4.1  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

4.4  Vypovedacia lehota tejto zmluvy je 2 kalendárne mesiace od dátumu písomného doručenia 

žiadosti o odstúpení od zmluvy. 

 

II.  
 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a webovom sídle objednávateľa.  

 

Tento dodatok sa riadi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
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Akékoľvek dodatky a zmeny tohto dodatku sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení 

a podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane objednávateľ a jedno 

poskytovateľ. 
 

Pokiaľ je niektoré ustanovenie tohto dodatku neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nie je tým 

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. 

 

Zmluvné strany prehlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že tento dodatok, tak ako bol spísaný, 

zodpovedá ich vážnej, skutočnej a slobodnej vôli. 
 

 

 

 

V Sučanoch, dňa ................................   V Liptovskom Mikuláši, dňa ........................... 
 

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________   _________________________________ 
       Psychiatrická liečebňa Sučany     BESONE, s. r.o. 

 

Ing. Roman Kľučiarik              Ing. Ľubomír Španko 

                       riaditeľ            konateľ 

 


