
Dodatok č. 1  

k zmluve o zabezpečení predaja tovaru na poukážky  

č. 3/ZPTP/OSaSV zo dňa 25. 11. 2010 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Mesto Krompachy 

Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

IČO: 329 282 

bankové spojenie: PKB.a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

číslo účtu: 3400347015/5600 

zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou 

ako objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

2. Mäso MARTON, prevádzka Zemanská 42, 053 42  Krompachy 
IČO: 10763694 

DIČ: SK1020679220 

bankové spojenie: 0101403378/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

zapísaný na Obvodnom úrade v Spišskej Novej Vsi, živnostenské oddelenie, Štefánikovo 

námestie č. 1, 052 80  Spišská Nová Ves 

ako predajca (ďalej len „predajca“) 

 

 

Článok II. 

 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení predaja tovaru na 

poukážky, ktorým sa mení   

1. článok  III. Finančné podmienky: 

 

„Predajca bude na základe požiadavky objednávateľa priebežne dodávať pre zákonných 

zástupcov detí objednávateľovi peňažné poukážky na kúpu tovaru, v hodnote 16,60 €; 3,33 €; 

0,74 €; 0,66 €; 22,01 € podľa pokynov objednávateľa. Úhradu nákladov za vyhotovenie 

peňažných  poukážok znáša predajca.  

Predajca je povinný mesačne predkladať faktúry spolu s vyúčtovaním peňažných poukážok  

za predaný tovar do 7 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“ 

 

Článok III. 

1. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené. 

 



2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k zmluve uzavreli na základe ich vážnej 

a slobodnej vôle, nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

dodatok si pozorne prečítali a na znak bezvýhradného súhlasu s jeho obsahom 

podpisujú. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho po dve vyhotovenia obdrží 

každá zmluvná strana.  

4. Tento dodatok k zmluve je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa  

§ 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

 

 

V Krompachoch, dňa 21. februára 2011 

 

 

 

 

____________________________   _________________________________ 

predajca            Mesto Krompachy – objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmluva o zabezpečení predaja tovaru na poukážky  

č. 3/ZPTP/OSaSV 
 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

3. Mesto Krompachy 

Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

IČO: 329 282 

bankové spojenie: PKB.a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

číslo účtu: 3400347015/5600 

zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou 

ako objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

4. Mäso MARTON, prevádzka Zemanská 42, 053 42  Krompachy 
IČO: 10763694 

DIČ: SK1020679220 

bankové spojenie: 0101403378/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

zapísaný na Obvodnom úrade v Spišskej Novej Vsi, živnostenské oddelenie, Štefánikovo 

námestie č. 1, 052 80  Spišská Nová Ves 

ako predajca (ďalej len „predajca“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je predávanie potravinárskeho a spotrebného tovaru  

za peňažné poukážky, ktoré budú Mestom Krompachy vydávané zákonným 

zástupcom detí, ktorých prídavok na dieťa a príplatok k prídavku je na základe 

rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pracovisko 

Krompachy, ul. Kúpeľná č. 9, 053 42  Krompachy, poukazovaný Mestu Krompachy. 

Tento tovar bude poskytovaný v maloobchodnej predajni predajcu Mäso MARTON, 

prevádzka Zemanská 42 Krompachy. 

2. Predajca sa zaväzuje na tento účel predávať: 

a) potravinársky tovar okrem alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, určený  

na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, 

b) školské potreby. 

 

Článok III. 

Finančné podmienky 

 

Predajca bude na základe požiadavky objednávateľa priebežne dodávať pre zákonných 

zástupcov detí objednávateľovi peňažné poukážky na kúpu tovaru, v hodnote 16,60 €; 3,33 €; 

0,74 €; 0,66 €; podľa pokynov objednávateľa. Úhradu nákladov za vyhotovenie peňažných  

poukážok znáša predajca.  

Predajca je povinný mesačne predkladať faktúry spolu s vyúčtovaním peňažných poukážok  

za predaný tovar do 7 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 



Článok IV. 

Ďalšie dojednania 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.12.2010. 

2. Zmluva bude ukončená v prípadoch: 

a) porušenia povinnosti predajcom vyplývajúcim z tejto zmluvy, 

b) nepresným, neúplným vyúčtovaním poskytnutých poukážok a finančných 

prostriedkov alebo 

c) neposkytnutím tovaru podľa článku II. tejto zmluvy, 

d) písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Predajca vykonáva pre objednávateľa všetku činnosť podľa tejto zmluvy bezplatne. 

2. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho po tri vyhotovenia obdrží každá 

zmluvná strana. 

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma 

zmluvnými stranami. 

4. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa spravujú predovšetkým ustanoveniami  

§ 566 - § 576 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

o príkaznej zmluve, s použitím § 261 ods. 2, § 263 ods. 1 a § 269 ods. 2 tohto zákona, ako 

aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej znením ju so 

slobodnou, vážnou a určitou vôľou podpisujú. 

 

 

V Krompachoch, dňa 25. novembra 2010 

 

 

 

____________________________   _________________________________ 

predajca            Mesto Krompachy - objednávateľ 

 


