
DODATOK č. 1
Prijatý na základe  Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa ust. § 269

ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej aj ako „Zmluva“) 
zo dňa  11.05.2018

(ďalej aj ako „Dodatok“)
uzatvorenú medzi:

Názov spoločnosti MG PZS s.r.o.

Sídlo Kukučı́nová 7587, Trenčıń, 911 01

Zastúpenie Ing. Peter Cigáň

IČO 36 297 143

DIČ 202014684

IČ DPH SK202014684

OR SR OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 40909/R

      
Objednávateľ

Názov spoločnosti Základná škola, Krosnianska 4, Košice

Sı́dlo Krosnianska 4, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, 040 22

Zastúpenie Ing. Danka Daneshjoová

ICO 35546875

DIC 2021676998

IC DPH

OR SR

I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. ZD1220180514013002  zo

dňa 11.05.2018 (ďalej aj ako „Zmluva“) v tomto znení:

„Zmluvné  strany  sa  týmto  dodatkom  písomne  dohodli  na  uplatnení  tzv.  SKONTA  pri  vystavení
daňového dokladu poskytovateľom na ďalšie nasledujúce obdobia poskytovania služieb zdravotného
dohľadu, ako i v prípade objednávky doplnkových služieb. 

V uvedenom prípade platí nasledovné: 
- Poskytovateľ  a  objednávateľ  budú  v  prípade  uplatnenia  skonta  postupovať  v  súlade  s

ustanovením § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
- SKONTO znamená, že v prípade, ak objednávateľ uhradí vystavenú faktúru do 5 dní odo dňa

jej vystavenia,  je oprávnený uhradiť uvedenú sumu poníženú o:
a) 10% z celkovej  hodnoty  s DPH,  ak  uhrádza  faktúru  vystavenú  za  najbližšie

nasledujúce obdobie poskytovaných služieb, t.j. za obdobie poskytovaných služieb  od
11.05.2021 do 10.05.2022 

b) o 5%  z celkovej hodnoty s DPH pri úhrade akýchkoľvek iných faktúr vystavených
poskytovateľom v zmysle Zmluvy.

- Nárok na skonto po márnom uplynutí 5-teho dňa zaniká. V prípade úhrady fakturovanej sumy
v 6-ty a ďalší nasledujúci deň splatnosti faktúry je povinný uhradiť sumu v plnej výške. 

- Skonto sa počíta z celkovej ceny na úhradu, na faktúre nie je potrebné uvádzať upravenú
výšku sumy na úhradu. DPH sa nebude upravovať v súlade so znením odseku 6 § 25 zákona
o dani z pridanej hodnoty.“



II. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohoto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli,
nemajú proti nemu žiadne námietky, na znak čoho pripojili svoje podpisy. 

V ________________dňa _____________

       _____________________________
    Poskytovateľ         Objednávateľ


