Dodatok číslo 1 k
Zmluve o umiestnení nápojového automatu nealkoholických nápojov
uzavretej dňa 17.09.2012 medzi:
Coca–Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Tuhovská 1, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava
konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Zábovský na základe plnej moci
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 31 340 628
IČ DPH: SK2020342280
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 4201/B
na strane jednej ako „CCHBC“
a
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, Bratislava 811 04
konajúca prostredníctvom: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – generálny riaditeľ
IČO: 00151882
DIČ: 2020798395
IČ DPH: SK2020798395
číslo účtu: 7000064743/8180
ďalej ako „Partner“
ďalej ako „Zmluva“

I. Preambula
Zmluvne strany uzatvorili dňa 17.09.2012 Zmluvu o umiestnení nápojového automatu na základe
ktorej došlo k zabezpečeniu priestoru pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu, vo
vlastníctve nájomcu.

II. Predmet dodatku
Zmluvne strany sa dohodli na zmene „čl. II. bod 1“ Odplata “ stanovená nasledovne:
Po dohode oboch zmluvných strán sa odmena za umiestnenie zariadenia v priestoroch partnera mení
takto: Partnerovi prináleží za poskytnutie práva umiestniť a prevádzkovať automat a za plnenie
zmluvných záväzkov odplata vo výške – 0,10Eur bez (DPH) z každého kusu výrobku CCHBC SR
predaného automatom. Zároveň sa CCHBC SR zaväzuje dodať raz ročne tovar v hodnote 35Eur/bez
DPH na adresu partnera.
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III. Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia pôvodných dojednaní Zmluvy zostávajú nezmenené.
Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný deň po zverejnení
v centrálnom registri zmlúv.
Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach a po jeho podpise obdrží každá zo zmluvných
strán po 2 (dvoch) z nich.
Dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, zmluvné strany jeho obsahu porozumeli a bol na znak
súhlasu nimi podpísaný.

V Bratislave, dňa 16.12.2014.

Coca–Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
v.z. Ing. Martin Zábovský

Dôverné

Centrum vedecko-technických informácií SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
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