DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorenej dňa 24.6.2019
(ďalej len „Dodatok“)
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava 821 08
IČO: 48 059 528
IČ DPH: SK2120056400
Konajúca prostredníctvom: Elena Buzinkay, a Juraj Kosáč, konatelia
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102826/B
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
so sídlom: Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00603481
IČ DPH: SK2020372596
Zastúpená prostredníctvom: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len „Klient“)
(Poskytovateľ a Klient ďalej každý jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.
1.

Dňa 24.6.2019 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytovať Klientovi službu spočívajúcu v sprístupnení produktov a služieb zahrnutých do Programu MultiSport Užívateľom definovaným v Zmluve, a záväzok Klienta hradiť Poskytovateľovi za túto službu dohodnutú odmenu (ďalej len
„Zmluva“).

2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy, a to tak, ako je uvedené nižšie v tomto Dodatku.

Čl. II.
Zmluvné strany týmto menia bod 5.1. v § 5 Zmluvy v nasledujúcom znení:
5.1. Klient sa zaväzuje hradiť Poskytovateľovi odmenu (sumy sú uvedené vrátane DPH) za sprístupnenie Programu MultiSport podľa tejto Zmluvy za každé Zúčtovacie obdobie (tj. mesačne), a to v nasledujúcej výške:
5.1.1

za každého Zamestnanca uvedeného na Zozname paušálnu sumu 31 EUR (slovom: tridsaťjeden euro); z čoho
0 EUR hradí Klient a 31 EUR hradí Zamestnanec;

5.1.2

za každú Sprevádzajúcu osobu uvedenú na Zozname paušálnu sumu 36 EUR (slovom: tridsaťšesť euro), celá
čiastka je hradená Zamestnancom;

5.1.3

za každé Dieťa uvedené na Zozname paušálnu sumu 16 EUR (slovom: šestnásť euro), celá čiastka je hradená
Zamestnancom.
Čl. III.

Korešpondenčné adresy:
Klient oznamuje zmenu v kontaktných údajoch nasledovne:
POZN.: Klient vyplní len AK DOŠLO K ZMENE ÚDAJOV, a len tie, ktoré sa zmenili. Ak ku žiadnej zmene nedošlo, nie
je potrebné vypĺňať.
Klient:
so sídlom:
Bankové spojenie:
Fakturačná adresa pre elektronické faktúry:
Osoba poverená ku kontaktu s Poskytovateľom: ...................., email:...................., telefón.: ...................................

Poskytovateľ potvrdzuje kontaktné údaje (resp. oznamuje ich zmenu ak sa líšia od posledne oznámených) nasledovne:
Benefit Systems Slovakia s.r.o.:
so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava 821 08
Email: objednavky@multi-sport.sk, telefón: + 421 949 516 152.
Osoba poverená ku kontaktu s Klientom: Ing. Zuzana Predajňová, email: z.predajnova@multi-sport.sk, telefón:
+ 421 903 273 558.

Čl. IV.
1.
2.

3.
4.
5.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.1.2022, nie však skôr
ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Klienta podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Klient obdrží
štyri (4) rovnopisy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom Dodatku oboznámili, obsahu porozumeli, a že tento Dodatok vyjadruje ich
vážnu a slobodnú vôľu, súhlasí s ním a na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa 16.12.2021

V Bratislave dňa 28.12.2021

v. r.
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Elena Buzinkay
konateľka

v. r.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Arch. Matúš Vallo
primátor

v. r.
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Juraj Kosáč
konateľ

