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Dodatok č. 1 
ku Komisionárskej zmluve 

zo dňa 20.5.2020 uzatvorenej v zmysle 8 577 a nasl. 
Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

Komisionár: 

obchodné meno: 
sídlo: 

korešpondenčná adresa: 
Ičo: 
inkorporačný údaj. 

štatutárny orgán: 
DIČ: 
bankové spojenie: 

kontaktné údaje: 

(ďalej len „Komisionár“) 

a 

Komitent: 

obchodné meno: 

sídlo: 

adresa pre doručovanie": 

Ičo: 
DIČ: 
štatutárny orgán: 

bankové spojenie: 

kontaktné údaje: 

(ďalej len „Komitent“) 

medzi zmluvnými stranami 

Up Déjeuner, s. r. o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 

53 528 654 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, 

vložka č.: 150439/B 

Ing. Igor Janok - konateľ 
2121424228, IČ DPH: SK 2121424228 

Komerční banka, as, pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK42 8100 0001 1502 7113 0237, SWIFT: KOMBSKBA 

tel.: 00 421/ (0)2/ 32 55 35 45, fax: 00 421/ (0)2/ 32 55 35 25 
e-mail: info up-dejeuner.sk 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

956 08 Horné Obdokovce 1 

00357995 

2021248636 

PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 

SK38 8180 0000 0070 0030 7231 

tel.: 038/531 81 28 

e-mail: referent Gzssvkastieli.sk 

Komisionár a Komitent sú ďalej spoločne označení ako „Zmluvné strany“. 

  

1 doplniť adresu pre doručovanie, ak sa nezhoduje s adresou sídla/miesta podnikania
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1. Zmluvné strany sa súčinnosťou určenou podľa 8 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení 

neskorších predpisov dohodli na nasledujúcej zmene Komisionárskej zmluvy. 

2. Článok VI. „Trvanie a zánik zmluvy“ bod 7.1 sa mení nasledovne: 

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.06.2020 do 31.12.2022.“ 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia podľa 8 4/a ods. 1. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov 
v nadväznosti na $ 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Komisionárskej zmluvy zostávajú nezmenené. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok je prejavom ich skutočnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

V Bratislave, dňa .. V Horných Obdokovciach, dňa ....................esernnenne: 

komisionár/ - komifent 
Ing. Igor Janok PhDr. Miriama Brachová, MBA 

konateľ riaditeľka


