Dodatok č. 1
k zmluve na dodávku stravných poukážok
Medzi zmluvnými stranami :
Okresný súd Martin

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

E.B. Lukáča č. 2A, 036 61 Martin
Zastúpený : JUDr. Alena Káčeriková,
predsedníčka okresného súdu
IČO: 00165786
IČ DPH: 2020603090
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.ú.: 7000146407/8180
tel. 043/4008305

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Zastúpená : Ing. Štefan Petrík, konateľ

ďalej len „odberateľ“

ďalej len „dodávateľ“

IČO: 31396674
DIČ: 2020321864
Bank. spoj:
č.ú.:
tel. 02/32553598

Zmluvné strany sa s účinnosťou určenou podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy na dodávku
stravných poukážok, ktorá bola uzavretá dňa 30.9.2009 a zaevidovaná u odberateľa pod č. Spr
769/09, a to z dôvodu zmeny nominálnej hodnoty stravnej poukážky.
Článok IV „Cena za službu“ sa mení nasledovne:
1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. na cene za dodanie
predmetu zmluvy špecifikovaný v bode II. takto:
Za dodávku stravných poukážok si dodávateľ bude účtovať províziu za sprostredkovanie
vo výške 0 % z nominálnej hodnoty stravnej poukážky. Nominálna hodnota stravnej
poukážky je 3,60 EUR. Výška provízie za zabezpečenie stravných poukážok musí zahŕňať
všetky vedľajšie náklady súvisiace so zabezpečením stravných poukážok (napr. poistenie,
poplatok za vystavenie a pod.). Cena bez DPH za doručenie stravných poukážok kuriérom
do sídla odberateľa je vo výške 0 EUR. Cena je konečná a nemenná.
2. Dohodnutá zmluvná cena (provízia) za 1 ks stravnej poukážky bez DPH: 0 % z nominálnej
hodnoty stravnej poukážky = 0 EUR
Sadzba DPH z odmeny (Provízie) = 20 %
Výška DPH z odmeny (Provízie) = 0 EUR
Dohodnutá zmluvná cena vrátane DPH = 0 EUR
Cena za 1 ks stravnej poukážky vrátane nominálnej hodnoty, provízie a DPH = 3,60 EUR
3. Dohodnutá zmluvná cena bez DPH za doručenie kuriérom = 0 EUR
Sadzba DPH za doručenie kuriérom = 20 %
Výška DPH za doručenie kuriérom = 0 EUR

Dohodnutá zmluvná cena za doručenie kuriérom vrátane DPH = 0 EUR
Ostatné články a body danej zmluvy zostávajú nezmenené.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je prejavom ich skutočnej a vážnej vôle,
na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
Tento dodatok nadobúda účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, pričom odberateľ obdrží 3 exempláre
a dodávateľ 2 exempláre.

V Martine dňa ....................................

.............................................................
odberateľ

V Bratislave dňa 17. 1. 2011

............................................................
Ing. Štefan Petrík
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., dodávateľ

