Dodatok č. 1
ku zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov objednávateľa
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
medzi zmluvnými stranami
1. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
so sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
adresa pre korešpondenciu: P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25
osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Ing. Štefan Petrík
IČO: 313 966 74, DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK 2020321864
bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s., č. účtu: 411 0023 703/ 3100
tel.: 02/ 32 55 35 98
fax: 02/ 55 56 87 71
registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B
e-mail: sekretariat@up-slovensko.sk
(ďalej len „dodávateľ“)
a
2. Stredná odborná škola dopravná
so sídlom: Konštantínova 2, 080 01 Prešov
adresa dodania: Konštantínova 2, 080 01 Prešov
osoba oprávnená konať v mene komitenta:
IČO: 17078440
DIČ: 2021283473
bankové spojenie:
č. účtu:
tel.: 051/ 77 232 87
fax: 051/ 77 232 79
(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa s účinnosťou určenou podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o zabezpečení poskytovania stravovania pre
zamestnancov objednávateľa uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Článok 3. „Termín a miesto plnenia zmluvy“ bod 1. sa mení nasledovne:

1. Termín plnenia: zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.1.2016.

Ostatné ustanovenia 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 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
V Bratislave dňa ............................

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

V Prešove dňa .............................

–––––––––––––––––––––––
objednávateľ

