
DODATOK č. I 

k Zmluve o spolupráci  

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov uzatvorenej dňa 9.1.2019 (ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ 
Obchodné meno:  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké 

Tatry 
So sídlom:   Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry 
Zapísaný: v registri organizácií cestovného ruchu vedenom MDVRR 

SR, číslo 02807/2012/SCR 
IČO:     42234077 
IČ DPH:   SK2023468403 
Zastúpený:   Michal Sýkora, predseda predstavenstva,  
    Ing. Richard Pichonský, podpredseda 
 
 predstavenstva 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:  
Obchodné meno:  AGENTÚRA DAISY s.r.o. 
So sídlom:   Zupkova č.29, 040 22 Košice 
Zapísaný: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, 

oddiel Sro 15088/V 
IČO:    36581089 
IČ DPH:   SK 2021844231 
Zastúpený:   Ing. Marek Béreš, konateľ 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
Spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení zmluvy z dôvodu, že podujatia „TATRY ICE 

MASTER“ sa nezúčastní Zsolt M. Tóth,  ktorý mal podľa Zmluvy uskutočniť ľadovo-ohňovú 

šou, a ktorého neúčasť nahradili iní umelci. Zmluvné strany majú preto záujem na zmene 

touto skutočnosťou dotknutých ustanovení zmluvy: 

 

II. 

Predmet dodatku 

Znenie článku II odmena a platobné podmienky Zmluvy odstavec 1 a 3  sa vypúšťa 
a nahrádza sa novým nasledujúcim znením: 



„1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za realizáciu Predmetu zmluvy v mene EUR 

a vo výške 28.200,00 € bez DPH, čo je 33.840,00 € s DPH (slovom: 

tridsaťtritisícosemstoštyridsať eur) (ďalej len „Odmena“), a to podľa špecifikácie 

rozpisu cien v prílohe č. 2 k Zmluve o spolupráci – Rozpočet Tatry Ice Master 2019. 

 3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi zálohu vo výške 30.000,00 € na 

základe zálohovej faktúry s lehotou splatnosti 09.01.2019 a doplatok vo výške 

3.840,00 € splatný na základe vyúčtovacej faktúry vystavenej Poskytovateľom v deň 

ukončenia Projektu s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

Poskytovateľ vo vystavenej faktúre zúčtuje poskytnutú zálohu na Odmenu podľa tohto 

bodu zmluvy“. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. I nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. I ostávajú nedotknuté.  

 

2. Tento Dodatok č. I je výrazom pravej a slobodnej vôle Zmluvných strán, ktorí k nemu 

pristupujú po zrelej úvahe, bez akéhokoľvek nátlaku na svoju osobu, na dôkaz čoho k 

jeho textu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
 
Vo Vysokých Tatrách, dňa 07.01.2019 
 
 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu 
 Región Vysoké Tatry 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Michal Sýkora,  
predseda predstavenstva 
 
 
 
 
___________________________________ 
Ing. Richard Pichonský,  
podpredseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
AGENTÚRA DAISY s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Ing. Marek Béreš, konateľ 

 

 

 


