Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
/v súlade s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení platných právnych
predpisov/
uzatvorenej dňa 15.10.2018
medzi
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava 821 08
IČO: 48 059 528
IČ DPH: SK2120056400
v zastúpení prostredníctvom Miroslava Garžaja na základe plnej moci
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102826/B
(ďalej len „Benefit Systems Slovakia “)

a
Názov Partnera: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o.
so sídlom Košovská 1
IČO: 31579183, IČ DPH: SK2020467350
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. : 2223/R
konajúca prostredníctvom Ing. Marián Bielický
(ďalej len ako „Partner“)

Týka sa objektu: Krytá plaváreň, Sama Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza, Zimný štadión, Bojnická cesta, 971 01
Prievidza

(Benefit Systems Slovakia a Partner ďalej každý jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné
strany“)
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 15.10.2018 v zmysle § 8
Záverečné ustanovenia ods. 8.1 a týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 Zmluvy o spolupráci nasledovne:
1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu č. 2 Prílohy č. 1 nasledovne s platnosťou od 1.3.2019:
Cenník
Názov služby
Čas trvania (min)
Cena Benefit Systems Slovakia
(vrátane DPH)
60
2,00 €
Vstup dospelí
60
1,20 €
Vstup deti do 15 rokov

2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu č. 4 Prílohy č. 1 nasledovne s platnosťou od 1.3.2019:
Cenník
Názov služby
Čas trvania (min)
Cena Benefit Systems Slovakia
(vrátane DPH)
60
1,80 €
Verejné korčuľovanie nad 18
rokov
60
1,20 €
Verejné korčuľovanie do 18
rokov

1.

Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú
v platnom pôvodnom znení.

2.
3.
4.
5.
6.

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 15.10.2018 nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.3.2019.
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana dostane jedno vyhotovenie.
Všetky ostatné náležitosti okrem zmien v tomto dodatku sa riadia Zmluvou o spolupráci uzatvorenou
dňa 15.10.2018.
Strany sa na uzavretí Dodatku č. 1 dohodli slobodne, vážne, bez uvedenia do právneho omylu, pričom
jeho zneniu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

V …………….. dňa ___________
V Prievidzi dňa ___________

______________________
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.

______________________
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti

