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uzatvorený medzi 

 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné.meno/Názov:.Obec.Zemplínske.Jastrabie Z 

Sídlo: Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie 

Štatutárny orgán: Miroslav Maďar, starosta obce 

IČO:00 332 216 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

a  

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: MAHUT Group s.r.o. 

Sídlo: Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov 

Štatutárny orgán: JUDr. Adam Mahut MBA, konateľ 

IČO: 44 355 718 

DIČ: 2022756175 

IČ DPH: SK2022756175 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 22432/V 

(ďalej len „Poskytovateľ“), 

 

a 

Nový poskytovateľ: 

Obchodné meno: MAHUT Group a.s. 

Sídlo: Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov 

Predseda predstavenstva: JUDr. Adam Mahut MBA 

IČO: 50 788 973 

DIČ: 2120497214 

IČ DPH: SK2120497214 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1693/V 

(ďalej len „Nový Poskytovateľ“) 

 

(,,Prevádzkovateľ“ a ,,Poskytovateľ“ a „Nový Poskytovateľ“ ďalej spolu ako „Strany dodatku“). 

Strany dodatku sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti 

zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa 

č. 01/2018 uzatvorenej dňa 16.05.2018 v nadväznosti na ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust.§ 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len ,,Zmluva“). 
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I. Predmet a účel dodatku 

1. Predmetom a účelom tohto dodatku je zmena podmienok dohodnutých v Zmluve, a to z dôvodu 

uzatvorenia Zmluvy o predaji časti podniku v súlade s ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník zo dňa 15.10.2021 medzi predávajúcim MAHUT Group s.r.o., sídlo 

Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov, IČO: 44 355 718, štatutárny orgán JUDr. Adam Mahut MBA, 

konateľ a kupujúcim MAHUT Group a.s., sídlo Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov, IČO: 50 

788 973 predseda predstavenstva JUDr. Adam Mahut MBA. Prostredníctvom predaja časti 

podniku prevádzkovateľ postúpil všetky svoje práva a povinnosti zo zmluvy na nového 

poskytovateľa. 

2. Ustanovenia dohodnuté v Zmluve sa menia vzhľadom na čl. II tohto Dodatku. 

 

II. Zmeny v Zmluve 

1. Týmto Dodatkom sa v dôsledku uzatvorenia Zmluvy o predaji časti podniku mení jedna zo 

zmluvných strán uvedených v zmluve, pričom zmenou zmluvnej strany prechádzajú všetky 

práva a povinnosti zo Zmluvy na novú zmluvnú stranu, čiže na nový právny subjekt. Z pôvodnej 

zmluvnej strany označenej v rámci tohto dodatku ako ,,Poskytovateľ“, prechádzajú týmto 

Dodatkom všetky práva a povinnosti na novú zmluvnú stranu, ktorá jev rámci tohto Dodatku 

označená ako „Nový Poskytovateľ“. 

 

2. Pôvodné znenie Článku 8. bod 2 Zmluvy:   

 

„2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 3 rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti. Ak sa 

zmluvné strany v priebehu trvania platnosti tejto zmluvy nedohodnú inak, platnosť zmluvy zaniká 

uplynutím dojednanej doby.“ 

sa nahrádza novým znením, a to nasledovne: 

„2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s dĺžkou trvania Zmluvy do dňa 16.05.2024. Ak sa zmluvné strany 

v priebehu trvania platnosti tejto zmluvy nedohodnú inak, platnosť zmluvy zaniká uplynutím dojednanej 

doby.“ 

III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 

zo stranaobdrží po jednom vyhotovení. 

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

3. Týmto Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. 
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4. Strany Dodatku po prečítaní tohto Dodatku vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, vážnu a 

slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou zo strán. 

 

 

 

V...................................,dňa...............               V Trebišove, dňa .......................... 

 

 

 

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

Miroslav Maďar     JUDr. Adam Mahut MBA 

štatutárny orgán Obce Zemplínske.Jastrabie  štatutárny orgán MAHUT Group s.r.o. 

 

 

 

 

 V...................................,dňa...............                                             

 

 

 

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

JUDr. Adam Mahut MBA 

predseda predstavenstva MAHUT Group a.s. 

 

 

 

 


