
DODATOK č. 1 

k zmluve o reklame zo dňa 01.07.2016 
Medzi :  

Novocentrum Nové Zámky, a.s.  

So Sídlom : Hl. námestie 7, 940 01 Nové Zámky  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra ,  s.a vložka č. 196/N 

IČO : 34 142 495 

IČ DPH : SK2020415023 

bankové spojenie : VÚB a.s. IBAN: SK51 0200 0000 0014 9854 4172 

Zastúpený: Mgr. Katarína Hozlárová – predseda predstavenstva  

       Angelika Benkovicsová – poverená výkonná riaditeľka 

/ďalej ako „poskytovateľ“/  

 

a 

 

NOVOVITAL , príspevková organizácia 

So sídlom Hl. námestie 7, 940 35 Nové Zámky 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , v oddiely PO, vložka č. 10058/N 

IČO : 34 014 721 

IČ DPH : SK2020143191 

bankové spojenie : VÚB, a.s., IBAN : SK 85 0200 0000 0012 3266 9955 

Zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 

/ ďalej ako „objednávateľ“/  

 

Zmluvné strany sa dohodli, na uzatvorení  Dodatku č.  1  k Zmluve o reklame zo dňa 01.07.2016                    

( ďalej len ako „Zmluva“ ) v nasledovnom znení : 

 

Článok I. 

1. Platnosť zmluvy o reklame zo dňa 1.7.2016 v zmysle čl. III. ods. 1 Zmluvy sa predlžuje na dobu   

     trvania do 01.07.2019.  

Článok II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

1. Ostatné ustanovenia  zmluvy zostávajú nezmenené.  

2.  Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3.  Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch  s platnosťou originálu , pričom každá zo 

zmluvných strán  obdrží jedno  vyhotovenie tohto  dodatku.  

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  zodpovedá 

ich skutočnej   vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol 

urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na 

znak  čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.    

 

V Nových Zámkoch , dňa 30.06.2018 

 

 

 

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

Poskytovateľ- Mgr. Katarína Hozlárová                               Objednávateľ- Ing. Ľudovít Lebó 

 

 

 

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

Poskytovateľ – Angelika Benkovicsová    




