
Dodatok  č. 2 (7/2011/00982-001) 
k zmluve  o odbere kolkových známok uzatvorená v nadväznosti na 

ustanovenia §6 ods.  3 zákona č. 264/2008 Z. z.  o kolkových známkach.   

 

Zmluvné  strany : 

 

                                        Ministerstvo  financií Slovenskej republiky 

Sídlo                      :        Štefanovičova 5, 817 52 Bratislava 

                                        Slovenská republika 

v zastúpení             :        Slovenská pošta, a. s.    

                                        Partizánska cesta 9, 975 99 Banská  Bystrica 

                                        IČO : 36631124 

                                        Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

                                        B. Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo : 803/S         

                                        Na základe splnomocnenia zo dňa 11.12.2008  

Menom spoločnosti : 

                                         Mgr. Miriam Ďurčová, vedúca odboru PSTshop 

                                         a 

                                         Jaroslav Benčík, dočasne poverený výkonom funkcie vedúci odboru  

     POST-servis 

Kontraktné miesto   :      Odbor POSTshop, Uzbecká 4, 814 20  Bratislava 

Bankové spojenie    :       VÚB, a.s., pobočka Bratislava 

Číslo účtu                 :      8402012/0200 

DIČ                          :       2021879959 

IČ DPH                    :       SK2021879959      

                                         (ďalej len distribútor, resp. len SP) 

 

a 

 

Organizácia               :     Obvodný úrad Svidník 

Sídlo                          :     Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník  

zastúpený                :      MVDr. Bohumilom Kačmárom 

                                                      prednostom 

IČO                          :       42077672 

DIČ                          :       2020785283  

bankové spojenie     :       Štátna pokladnica 

číslo účtu                  :      7000299032/8180  

                                         (ďalej len obvodný úrad)  

 
Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene  zmluvy o odbere kolkových známok uzatvorenej 

v nadväznosti na ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach 

a dodatku č. 1 k uvedenej zmluve :  

 

1.    Mení sa v  Čl.  III.   -  Miesto plnenia : 

 

     Distribútor splní svoj záväzok  dodať kolkové známky odovzdaním kolkových známok 

obvodnému úradu na tejto adrese  :  Obvodný úrad Svidník, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník, 

zodpovedný pracovník za prevzatie kolkov : Zozomová Nadežda.  
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2.      Mení   sa  v Čl. IV. – Spôsob plnenia,  ods. 2 : 

 

Distribútor odovzdá príslušnému orgánu kolkové známky len vtedy, ak splnomocnená osoba 

p. Zozomová Nadežda predloží splnomocnenie k ich prevzatiu.  

 

3.      Mení   sa  v Čl. VI. – Záverečné ustanovenia,  ods. 2 : 

 

Tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú :  od 01.04.2011 do 30.04.2012. 

 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch (3 x distribútor, 2 x obvodný úrad).  

 

5. Ostatné časti uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené.      

 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť  dňom podpisu  oprávnenými  zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom súhlasia , neuzavreli ho v tiesni a ani 

za nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.  

 

 

 

V Bratislave, dňa .............................                              Vo Svidníku, 15. 02. 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                                          .........................................  

      Mgr. Miriam Durčová                                                 MVDr. Bohumil Kačmár 

            v zastúpení distribútora                                             prednosta Obvodného úradu                                                                                            

                                                                                                             Svidník 

 

 

 

 

    ......................................................... 

   Jaroslav Benčík 

       v zastúpení distribútora            


