
Dodatok č. 1  

k Zmluve o poskytovaní služby 

„delenie tržieb“ 

 

/ďalej len „dodatok“/ 

 

Objednávateľom: Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

so sídlom:   Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 

v zastúpení:  Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva 

JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva 

JUDr., Ing. Stanislav Brečka LL.M., PhD., člen predstavenstva 

zapísaná:   obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4799/B 

IČO:    35949473 

DIČ:    2022045894 

IČ DPH:   SK2022045894 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:   0275639495/0900 

kontaktná osoba: Ing. Zuzana Horčíková, riaditeľka odboru dopravnej integrácie 

mail:   horcikova@bid.sk 

/ďalej ako „objednávateľ“/ 

 

a 

 

Dodávateľom: TransData s.r.o. 

so sídlom: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 

v zastúpení: 

zapísaná:  

Ing. Branislav Jurčišin a Ing. Dušan Cvečko, konateľmi spoločnosti 

Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16788/B 

IČO: 335 741 236 

DIČ: 

IČ DPH : 

2020242763  

SK 2020242763 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2625190579/1100 

Kontaktná osoba Mgr. Andrej Čačko 

Číslo telefónu  

Číslo faxu/mail           

+421 918 818 061 

+421 2 482 91 360 ,  cacko@transdata.sk 

/ďalej ako „dodávateľ“/  

/ďalej aj ako „zmluvné strany“/ 

 

 

 

Čl. I. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2015 Zmluvu o poskytovaní služby - delenie tržieb. 

 

Na základe tohto dodatku č. 1 opravujú zmluvné strany ustanovenie čl. IV. Odmena, ktorý 

teraz znie: 

 



Čl. IV.  

Odmena 

1. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odmenu 

v celkovej výške 9.990,- EUR bez DPH (slovom: deväťtisíc deväťstodeväťdesiat EUR bez 

DPH) ako odmenu za poskytovanie predmetnej služby počas doby 12 mesiacov tak, že 

bude dodávateľovi uhrádzaná postupne v pravidelne sa opakujúcich mesačných splátkach 

vo výške 832,50 EUR bez DPH, na základe dodávateľom vystaveného daňového     

dokladu – faktúry. Faktúra je splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra neobsahuje stanovené zákonné 

náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť 

v lehote splatnosti dodávateľovi s uvedením chybných alebo chýbajúcich údajov resp. 

chýbajúcich náležitosti alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa prerušuje lehota 

splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením riadnej faktúry. Ak objednávateľ faktúru 

vráti bezdôvodne, bez uvedenia chýb alebo po dohodnutom termíne, lehota splatnosti sa 

neprerušuje. Tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa dodať objednávateľovi riadny 

daňový doklad - faktúru. 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jeden. 

2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvorili ho v tiesni, 

vyjadruje ich skutočnú, určitú a vážnu vôľu a na znak súhlasu tento dodatok bez výhrad 

podpisujú. 

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

 

 

za objednávateľa 

 

Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva  ............................................ 

 

 

JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva  ............................................ 

 

 

JUDr., Ing. Stanislav Brečka LL.M., PhD.,    ............................................ 

člen predstavenstva 

   

 

za dodávateľa  

 

Ing. Branislav Jurčišin, konateľ     ............................................ 

Ing. Dušan Cvečko, konateľ      ............................................ 




