
Dodatok č. 2 
k zmluve o zabezpečení predaja tovaru na poukážky  

zo dňa 31. 5. 2010 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. / Mesto Krompachy, 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 
IČO: 329 282 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves 
číslo účtu: 3400347015/5600 
zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou 
ako objednávateľ (ďalej len "objednávateľ') 

a 
 

2. / Mariban s.r.o., SNP 371/43, 053 42  Krompachy 
IČO: 45474346 
DIČ: SK 
2023004621 
bankové spojenie: 2731232154/0200 VÚB.a.s. Spišská Nová Ves 
zapísaný na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi, odbor živnostenský a ochrany 
spotrebiteľa, Štefánikovo námestie č. 1, 052 80  Spišská Nová Ves  
zastúpená Ing. Mariánom Bandžuchom 
ako predajca (ďalej len "predajca") 
 

Článok II. 
 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 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 22,54 € 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. 2 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 8. februára 2012 

 

 

 

 

____________________________   _________________________________ 

predajca            Mesto Krompachy - objednávateľ 

 

 

 

 


