Dodatok

č.

1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

v SÚVISLOSTI

S USPORIADANÍM VEREJNÉHO LETECKÉHO PODUJATIA

SIAF 2019
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona

Č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:

Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
Hronské predmestie 4,97401 Banská Bystrica
36640760
2022053715
SK2022053715
Hubert Štoksa - konateľ
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2639 8174
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10747/S
(ďalej len" objednávateľ")
a
Poskytovateľ:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:

Letisko Sliač, a.s.
Letisko Sliač, 962 31 Sliač
36633283
2021915093
SK2021915093
Ing. Roland Schaller - predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ
Československá obchodná banka, a.s.
lBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka Č. 808/S
(ďalej len "poskytovatel"')
(ďalej spolu len "zmluvné strany")

I.
Dňa 27.6.2019 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí služieb, ktorej účelom je odplatné
poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa, a to s cieľom zabezpečit'
objednávateľom riadne a včasné zorganizovanie a zabezpečenie podujatia SIAF 2019, ktoré
sa uskutoční na civilnom medzinárodnom letisku Sliač a leteckej základni Sliač v dňoch 3. a
4. augusta 2019 ako súčast' oficiálnych osláv 74. výročia konca II. Svetovej vojny, 75. výročia
Slovenského národného povstania, osláv 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie a Severoatlantickej aliancie NATO, osláv dňa Ústavy Slovenskej republiky,
ako aj osláv 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II.
Predmet dodatku
1. v Článku IV. ODPLATA
nasledovne:

A PLATOBNÉ

PODMIENKY

sa bod 4. zmluvy dopÍňa

"Faktúra bude čiastočne započítaná s faktúrou vystavenou objednávateľom podľa Článku
VII bodu 15."
2. Článok VII. POVINNOSTI
nasledovne:

OBJEDNÁVATEĽA

sa dopÍňa o bod 15., ktorý znie

"Objednávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi 600 kusov vstupeniek na podujatie
SIAF 2019 ako protihodnotu za poskytnutie prenájmu priestorov, poskytnutie služieb
oddelenia technického handlingu (cena práce zamestnancov a cena zapožičania techniky),
poskytnutie služieb oddelenia obchodného handlingu (cena práce zamestnancov
a vedúceho oddelenia obchodného
handlingu) a poskytnutie
služieb vedúcimi
zamestnancami (vedúci TH, OTH, RBD). Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť za dodanie
600 kusov vstupeniek faktúru, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového
dokladu v zmysle ust. § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, pričom hodnota tohto dodania bude rovnaká ako hodnota dodaných
služieb poskytovateľom uvedených v tomto bode, maximálne do výšky 9 000 € s DPH.
III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho
vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,
obdrží po jednom vyhotovení.

z ktorých každá zmluvná strana

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch
zmluvných.strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom.
Dodatok Č. l sa zaväzuje zverejniť poskytovateľ.

V Sliači dňa

,

jO. 7. 10/

V Sliači, dňa

-----

Za objednávateľa:

:aO ·07-1019
_

Za poskytovateľa:

c:; LethJ.ko SIlK, •.••
S;:ač, 962 31 SI8C
e:7J:l~83 D1t: 2021l11f1OO3

.,.

1.2.
Letisko Sliač, .s,
Ing. Roland Schaller
predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ
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