
 

Dodatok č.1 

k zmluve 

o poskytovaní služieb o obstaraní úloh zodpovednej osoby v zmysle zákona 
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 23.11.2018 (ďalej len „dodatok“) 
 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:   OBEC PODHÁJSKA 

Sídlo:     Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska 
Korešpondenčná adresa: Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska    
IČO:    00309192 
DIČ:    2021059425 
Osoba oprávnená konať: Mgr. Roman Ivan 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.       
Číslo účtu :   SK33 0200 0000 0001 7572 7172 

 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:   POBEST, s.r.o. 

Sídlo:    Zavarská 10/H, 917 01 Trnava 
Korešpondenčná adresa: Zavarská 10/H, 917 01 Trnava 
IČO:    36 679 879 
DIČ:    SK2022252034 
Osoba oprávnená konať: Mgr. Katarína Mikle - konateľka 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.        
Číslo účtu :   SK02 1100 0000 0026 2776 0926 

 
 
 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 
o obstaraní úloh zodpovednej osoby uzatvorenej 23.11.2018 /ďalej len zmluva/ v 
tomto znení: 



Čl. 2. Povinnosti zmluvných strán sa bod 2.3 mení nasledovne: 

Pre účely plnenia úloh zodpovednej osoby určuje dodávateľ nasledovnú odborne 
spôsobilú osobu: 
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Katarína Mikle 
email: katarina.mikle@pobest.sk 

Čl. 3. Trvanie zmluvy sa bod 3.1 mení nasledovne: 

Dodávateľ sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa tejto zmluvy pre Objednávateľa 
bude vykonávať odo dňa podpísania tohto dodatku na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. 

Čl. 6. Záverečné ustanovenia sa bod 6.1 mení nasledovne: 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Výpovedná je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od 
doručenia výpovede zmluvnej strane. 

  
 

II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcom dňom po zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

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 Podhájska, dňa: 23.11.2020    V Trnava, dňa: 23.11.2020 

 

 

-----------------------                                      -----------------------   

 Odberateľ                                            Dodávateľ 


