
Dodatok č. 1  

k Zmluve o poskytovaní komplexných ekonomických   

a poradenských služieb  
 (ďalej len „Dodatok“) 

 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

1.    Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 42 259 088 

registrovaná v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR  

pod č. 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:  

v mene ktorej konajú Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a 

Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva  

(ďalej len „Klient“) 

 

a 

 

2. TRAVELKO CK, s.r.o.  

so sídlom Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava,  

IČO: 45 644 578 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

66541/B 

bankové spojenie:  

  v mene ktorej koná Ing. Dana Tonkovičová, konateľka 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

II. 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.4.2016 Zmluvu o poskytovaní komplexných ekonomických  

a poradenských služieb  (ďalej len ako „Zmluva“) vo finančnom objeme 34 889,79 Eur bez 

DPH, ktorej predmetom bolo najmä dodanie komplexných ekonomických  a poradenských 

služieb Klientovi, spočívajúcich vo vedení podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, 

personálnej agendy, zostavení daňových priznaní a kompletného zúčtovania dotácií 

poskytovaných z verejných zdrojov pre Klienta 

 

V priebehu trvania Zmluvy výrazne, resp. nad rámec predpokladaný zmluvnými stranami (v 

rámci VO ako aj v procese uzatvárania Zmluvy), narástol objem služieb požadovaných zo 

strany Klienta, zmluvné strany sa preto dohodli, že na uzatvorení dodatku k Zmluvy v súlade 

s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Tonkovi%E8ov%E1&MENO=Dana&SID=0&T=f0&R=0


III. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VI. bod 2 Zmluvy sa mení tak, že suma 

 „34 889,79 Eur“ sa mení na sumu „38.377,79 Eur“. 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia. 

 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana po 

jeho podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. Prílohou tohto 

dodatku je žiadosť poskytovateľa zo dňa 19.3.2018. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Bratislave dňa 26.3.2018 

 

  

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 

 

 

 V Bratislave dňa 26.3.2018 

 

 

TRAVELKO CK, s.r.o. 

 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

 

 Ing. Dana Tonkovičová 

konateľka spoločnosti 

 
    _____________________________________________________________________________________ 

                     Mgr. Peter Petrovič, 

            podpredseda predstavenstva 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Tonkovi%E8ov%E1&MENO=Dana&SID=0&T=f0&R=0







