
Obchodné meno: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 
adresa pre korešpondenciu: P.O.Box 109,820 05 Bratislava 25 
Zastúpený: Ing. Štefan Petrík, konateľ 
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., 
číslo účtu: 4110023703/3100 
IČO: 31396674 
DIČ: 2020321864 
Telefón / Fax: 02 / 32 55 35 45, 02/32 55 35 25 
e-mail: obchod@chequedeieuner.sk 
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 9085/B 

(ďalej len „dodávateľ') 

a 

Obchodné meno: 
So sídlom: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
Telefón / Fax: 
e-mail: 

Obvodný úrad Svidník 
Sov. hrdinov 102,08901 Svidník 
MVDr. Bohumil Kačmár, prednosta 
Štátna pokladnica 
7000299032/8180 
42077672 
054/786 32 15, 054/786 32 99 
prednosta@sk.vs.sk 

(ďalej len „odberateľ ' ) 

S účinnosťou od 1. januára 2012 sa mení: 

ČI. II. Predmet zmluvy, odsek 2, nasledovne: 

2. Nominálna hodnota stravnej poukážky je stanovená vo výške 3,80 EUR. 

ČI. IV. Cena a platobné podmienky, odsek 1 a odsek 7, nasledovne: 

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z. na cene za službu za dodanie predmetu zmluvy špecifikovaný v bode II. 
takto: 

k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 24.11.2010 
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, medzi týmito zmluvnými stranami 
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za zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravných poukážok vo vybranej sieti 
stravovacích zariadení si dodávateľ nebude účtovať žiadnu províziu za sprostredkovanie služby ani 
poplatok za doručenie stravných poukážok -1, j. provízia, resp. iné finančné plnenia budú vo výške 
0 % z nominálnej hodnoty prevzatých stravných poukážok pri každej objednávke. 
Navrhovaná zmluvná cena - provízia za sprostredkovanie služby bez DPH = 0,- EUR 
Sadzba DPH z provízie = 20 % 
Výška DPH z provízie = 0,- EUR 
Navrhovaná zmluvná cena - provízia za sprostredkovanie služby vrátane DPH = 0,- EUR 
Konečná cena za 1 ks stravnej poukážky s nominálnou hodnotou 3,80 EUR = 3,80 EUR 

7. Cenou za storno poplatky sa rozumie cena (výška provízie dodávateľa) pri výmene poukážok za 
poukážky inej nominálnej hodnoty a cena (čiastka), ktorá bude vrátená/odpočítaná odberateľovi 
za vrátenie, resp. výmenu nepoužitých stravných poukážok, po započítaní provízie, resp. iných 
súvisiacich poplatkov v % vyjadrení z nominálnej hodnoty poukážky, uvedená v € bez DPH a v € 
s DPH (pri nominálnej hodnote poukážky 3,80 €). 
Výška storno poplatkov: 0 %, t. j. 0 x (3,80/100) = 0 EUR bez DPH 
Dobropisovaná/odpočítateľná čiastka: 3,80 + 0 = 3,80 € bez DPH 
Dobropisovaná/odpočítateľná čiastka: 3,80 + 0 = 3,80 € s DPH 

Ostatné články komisionárskej zmluvy zostávajú nezmenené. 
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb. 

V Bratislave, dňa 2. Januára 2012 

MVDr. Bohumil Kačmár, prednosta 
Obvodný úrad Svidník 
Odberateľ 

Ing. Štefan Petrík, konateľ 
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Dodávateľ 


