Dodatok č.2
k rámcovej komisionárskej zmluve zo dňa 14.12.2004 a jej Dodatku č.1
uzatvorený v súlade s § 577 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

1. SODEXHO PASS SR, s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 16801/B
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpený:

Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
35 741 350
SK 2020270208
2020270208
Ing. Janka Štefančíková, manažér kľúčových zákazníkov

(ďalej len „komisionár“)

a
2. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava
30 845 157
2020851085
JUDr. Ján Šoth, vedúci Kancelárie prezidenta SR

(ďalej len „komitent)

Komisionár a Komitent sú ďalej spoločne označení ako „Zmluvné strany“.

Preambula
Dňa 20.01.2014 SODEXHO PASS SR, s.r.o., sa stala spoločníkom obchodnej spoločnosti LE CHEQUE
DEJEUNER, s.r.o., zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
SODEXHO PASS SR, s.r.o. a LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. sa dohodli, že budú ďalšiu obchodnú
činnosť v oblasti poskytovania stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok vykonávať
spoločne ako spoločníci pod názvom LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Zmluvné strany sa dohodli, že majú záujem, aby obchodná spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
pokračovala v poskytovaní plnenia Komitentovi, ku ktorým sa v rámcovej komisionárskej zmluve,
vrátane jej dodatkov zaviazala SODEXHO PASS SR, s.r.o.
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I.
Zmluvné strany uvedené v bode 1 a 2 sa v súlade s čl. VIII. bod 3. predmetnej zmluvy dohodli na týchto
zmenách:
1) Menia sa body 1 a 2 predmetnej zmluvy takto:
1.

Obchodné meno: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
sídlo: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
adresa pre korešpondenciu: P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25
štatutárny orgán: Ing. Štefan Petrík, konateľ
IČO: 313 966 74, DIČ: 2020321864, IČ DPH: SK 2020321864
bankové spojenie: č. ú.:
registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B
tel.:, fax:
e-mail:
web:
(ďalej len „Komisionár“)

2.

Obchodné meno: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
sídlo/miesto podnikania: Hodžovo námestie 1, 810 10 Bratislava
adresa pre korešpondenciu: Hodžovo námestie 1, 810 00 Bratislava
štatutárny orgán/osoba oprávnená konať za organizáciu: JUDr. Ján Šoth
vedúci Kancelárie prezidenta SR
IČO: 30 845 157 DIČ: 2020851085
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie:
IBAN:. SWIFT:
registrácia: p. Renáta Brndiarová
tel.: mobil: fax:
e-mail:
web: .....................................................................................................
(ďalej len „Komitent“)
2) V časti I. bod 1) sa slovo „GASTROPASS“ nahrádza slovným spojením „LE CHEQUE
DEJEUNER“.
3) V časti II. bod 3) sa suma „100,-Sk“ nahrádza „3,30- €“
4) V časti VII. bod 2 druhá veta znie:
„ Osoby oprávnené preberať predmet zmluvy a vykonávať úkony s ním spojené za KP SR sú p.
Renáta Brndiarová a p. Jana Pikaliová“.

Komitent týmto výslovne súhlasí, že Komisionár, obchodná spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER
s.r.o., preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce z rámcovej komisionárskej zmluvy zo dňa 14.12.
2004, uzavretej medzi Komitentom a SODEXHO PASS, s.r.o., a to vrátane všetkých dodatkov
k predmetnej rámcovej komisionárskej zmluve, pričom všetky podmienky v nej dohodnuté zostávajú
nedotknuté.
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II.
Ostatné ustanovenia rámcovej komisionárskej zmluvy zo dňa 14.12.2004, vrátane všetkých jej dodatkov
zostávajú nezmenené a v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky.
Komisionár súhlasí so zverejnením tohto dodatku v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, oboznámili sa s jeho obsahom a porozumeli mu, súhlasia
s jeho obsahom a ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

Za Komisionára:

……………………………..............………
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Ing. Štefan Petrík, konateľ

V Bratislave dňa

Za Komitenta:

...…………………………………........……
JUDr. Ján Šoth
vedúci Kancelárie prezidenta SR
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